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1. Inledning
Kommunaliseringen av skolorna innebar att överföra ansvaret för skolväsendet från staten till 

kommunerna. Detta beslut togs i riksdagen 8 december 1989 då Socialdemokraterna fått majoritet 

med stöd från Vpk (nuvarande vänsterpartiet). Denna reform genomfördes sedan år 1991. 

Omröstningen i riksdagen var jämn, endast fem röster skiljde, den slutade med 162 röster för och 

157 röster emot.1 Grundskolan finansieras efter genomförandet av reformen av de svenska 

kommunerna. Varje kommun har en s k skolpeng som följer eleven både till kommunala och privata 

skolor. Även gymnasieskolorna och komvux finansieras av kommunerna. 

Idag förs en del debatter om huruvida kommunaliseringen haft en negativ verkan på skolorna, att 

detta har lett till en sämre och mer ojämlik skola. Vänsterpartiet, folkpartiet och 

sverigedemokraterna menar att kommunaliseringen av skolan var ett misslyckande och att ansvaret 

borde gå tillbaka till staten.2 Nuvarande skolminister Jan Björklund (fp) påstår att det skulle bli 

bättre resultat, samma förutsättningar för alla samt en lyftning för lärarkåren om skolan skulle 

förstatligas igen.3 Detta har varit ett hårt debatterat ämne sedan reformen genomfördes och enligt 

Novus undersökning på uppdrag av TV4 som publicerades 10 december 2013 ansåg 81% att staten 

skulle ta över ansvaret för skolan.4 Detta håller dock inte majoriteten av riksdagspartierna med om, 

då de anser att skolan fortsatt ska vara kommunal.

2. Syfte och frågeställningar
Arbetet ämnar att följa de diskussioner som fördes i och med proposition 1990/91:18 ”Om ansvaret 

för skolan” och vilka argument som framfördes angående genomförandet av decentraliseringen av 

svenska skolan. Uppsatsen syftar även till att titta på vilka åsikter de olika partierna har idag. 

Mina frågeställningar för uppsatsen är följande: 

• Vad ansåg de olika partierna om regeringens proposition 1990/91:18? 

1 Isaksson mfl, s. 36
2 Vansterpartiet.se (http://www.vansterpartiet.se/fordjupning/skola-fordjupning/), Folkpartiet.se, 

(http://www.folkpartiet.se/politik/politik-a-o/statlig-skola/), Sverigedemokraterna.se 
(http://sverigedemokraterna.se/var-politik/sverigedemokraterna-och-skolan/)

3 Isaksson mfl s. 213 ff
4 Novus (http://www.novus.se/nyheter/2013/tv4-skolan,-81-anser-att-staten-boer-ha-huvudansvaret.aspx)
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• Vilka var argumenten för respektive emot denna proposition?

• Hur ser partierna på kommunaliseringen av skolan idag?

-Har partiernas åsikter i frågan förändrats?

2.1 Uppsatsens disposition

Uppsatsens tredje kapitel behandlar den tidigare forskningen som genomförts inom det berörda 

området. Det efterföljande kapitlet tar upp vilken metod jag ämnar att använda mig av för att 

komma fram till ett lyckat resultat. Tidigare propositioner och beslut gällande kommunaliseringen 

behandlas i kapitel fem, detta för att ge läsaren en övergripande bild av ämnesområdet. Uppsatsens 

huvuddel börjar i det sjätte kapitlet där partiernas ställning gällande den valda propositionen 

behandlas, detta görs med hjälp av motioner, betänkanden och protokoll. Uppsatsens sjunde kapitel 

ämnar att ge läsaren en bild av partiernas åsikter gällande kommunaliseringen idag. Avslutningsvis i 

uppsatsen sker en sammanfattning av arbetet. Där kommer en diskussion att ske gällande de 

argument som uppkommit.
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3. Tidigare forskning
Eftersom arbetet behandlar en ny historisk händelse har det inte genomförts så mycket vetenskaplig 

forskning på området. Historikern Johanna Ringarps doktorsavhandling ”Professionens  

problematik- lärarkårens kommunalisering och välfärdsstatens förvandling” (2011) behandlar dock 

kommunaliseringen samt motiven bakom denna reform. Avhandlingens syfte är att analysera 

konsekvenserna som kommunaliseringen fört med sig. Frågeställningarna som uppsatsen ämnar att 

besvara är: ”Vilka åsikter om skolans mål, personal och styrning fanns i samhället vid tidpunkten  

för kommunaliseringen?”, ”Hur såg socialdemokraterna på skolans fortsatta förändring?”, Vilka  

var drivande bakom förändringen?”, ”Vilka motiv hade dessa till reformen”, ”Hur diskuterade  

aktörerna lärarprofessionens roll i samband med reformen” samt ”Hur ställde sig lärarkåren till  

kommunaliseringen och frågan om yrkets professionalisering?”. Källorna hon arbetat med är 

mestadels de tre lärarförbundens, svenska kommunförbundets och statens Arbetsgivarverks arkiv 

samt riksdagsprotokoll och riksdagens utredningar men även förbundens tidningar; Fackläraren, 

Lärartidningen och Skolvärlden. Hon har även använt sig av intervjuer för att få svar på sina 

frågeställningar. Det viktigaste resultatet hon kommit fram till enligt henne själv var att 

kommunaliseringen var ett spår av en större förvandling i offentliga sektorn. Hon menar att det 

krävdes ett mer decentraliserat system för att skolan och skolans personal skulle kunna följa med i 

samhällsutvecklingen. Ett annat skäl till kommunaliseringen tros bero på ekonomiska orsaker, 

staten hade sämre ekonomi än tidigare vilket man trodde skulle kunna lösa genom att flytta 

huvudmannaskapet till kommunerna.5 

Även Göran Bergström har skrivit en en avhandling 1993 som till viss del berör ämnet, ”Jämlikhet 

och Kunskap: debatter och reformstrategier i socialdemokratisk skolpolitik 1975-1990”. Avsikten 

med avhandlingen var att analysera vissa idéers utveckling i den socialdemokratiska skolpolitiken 

mellan 1975-1990 där kommunaliseringen av skolan berörs. Även i denna avhandling har man valt 

att göra intervjuer. Andra källor som använts är propositioner och riksdagsprotokoll. Bergström 

hade i denna avhandling fyra syften, det första syftet var handlade om den förändrade synen på 

jämlikhet hos socialdemokraterna, det andra syftet handlade om kunskapsfrågan, det tredje syftet 

behandlade frågan om reformationsrätt och styrning och det sista  syftet gäller skillnaderna inom 

socialdemokraterna. Av dessa syften är det första syftet angående jämlikhet, det andra syftet om 

kunskap och det tredje syftet angående reformationsrätt och styrning som passar bäst in på mitt 

5 Ringarp, s. 175ff, s.23f
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arbete och det resultat jag valt att redovisa. I avhandlingen undersöker Bergström 

socialdemokraternas syn på begreppet ”jämlikhet” och ”likvärdighet” inom den svenska skolan. 

Hans resultat visar på att dess ståndpunkt om att resurserna skulle fördelas så jämlikt som möjligt 

knappt förändrades under den undersökta perioden. Däremot diskuteras vad begreppet verkligen 

innebär då han menar att de kan tolkas på många olika sätt. Författaren skriver att en ”likvärdig 

skola” innebär att ”skolproduktionen inte ska variera för mycket då det gäller kvalitet”. Med detta 

gäller bland annat att lärarna bör ha relevant utbildning samt att de lokala profilerna måste hållas 

inom vissa ramar.  Det andra syftet handlade som nämnts om kunskap, enligt Bergström genomgick 

dock en förändring då man fick en mer positiv syn på kunnande och bildning. Det tredje syftet om 

styrningen tar författaren upp flera olika reformer, han nämner kortfattat några av de 

skolpropositioner som berörde kommunaliseringen. Då decentraliseringstemat kom på tal på 70-

talet handlade det till stor del om att styra upp problemen som fanns pga en växande offentlig 

sektor. Redan när avhandlingen skrevs 1993 diskuterade Bergström om skolan skulle återgå till 

central styrning då problem kunde uppstå, till exempel då skolor går i konkurs eller kommuner inte 

kan hålla den kvalitet som krävs.6

6 Bergström, s. 216ff, s. 14f
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4. Metod, källmaterial, källkritik och 

avgränsning

4.1 Metod
Metoden som valts för denna uppsats är en kvalitativ metod, detta då källorna kommer analyseras 

och tolkas med hjälp av de valda frågeställningarna.7 Materialet som analyseras är detta fall till 

största del riksdagsmaterial. Fokuset ligger på de olika partiernas största och mest förekommande 

argument angående genomförandet  av en kommunalisering av skolan gällande likvärdighet, 

bidragssystem och styrning enligt materialet till proposition 1990/91:18 ”Om ansvaret för skolan”. 

Partiernas åsikter idag har även dem tagits fram genom motioner men även idéprogram och 

yttranden från politiker. Jag har även sökt på tidigare forskning i samma område och valt två 

avhandlingar som forskningsläge, dessa har hittats genom artikelsökning på Libris. Denna litteratur 

hjälpte även till för att leta upp relevanta källor att använda i min egen uppsats. Källmaterialet som 

valts kodades och placerades in under olika kategorier. Kategorierna valdes ut efter det jag fann i 

källmaterialet. Exempelvis markerades ”likvärdighet”, ”ekonomi” och ”större inflytande” som 

varsin huvudrubrik. Efter detta markerades underrubriker såsom ”bidrag” och ”nedskärningar” 

under ekonomi. Då dessa kategoriseringar var gjorda minskade materialet i mängd, vilket innebar 

att det blev en tydligare översikt över materialet. Detta gjorde att materialet blev lättare att hantera. I 

arbetet har det även använts en del av citat som var relevanta för denna studie, dessa har sedan 

analyserats och sammanfattats . Efter detta användes det bearbetade materialet till att koppla 

rättskällorna till frågeställningen. När detta gjordes letade jag efter återkommande koder i 

källmaterialet för att hitta de mest återkommande argumenten. Jag försökte även hitta olika nyanser 

från de olika partiernas argumentationer. Därefter kommer partiernas åsikter från 1990-talet knytas 

samman med de nutida åsikterna för att sedan göra en jämförelse mellan dem.

4.2 Källmaterial 

Källmaterialet som använts till denna uppsats är proposition 1990/91:18 ”Om ansvaret för skolan” 

samt tillhörande motioner från de olika partierna, riksdagsprotokoll och betänkanden. Dessa källor 

har tagits fram främst med hjälp av nätet. Där finns propositioner och motioner från och med 

1989/90 upplagda på riksdagens hemsida. Källorna från nätet anser jag vara lika trovärdiga som 

7 Florén & Ågren s. 55f
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originalkällorna eftersom de är inscannade och inte går att göra ändringar i. I protokollen kan det 

eventuellt föreligga fel av mindre grad då talspråk överförts till skriftspråk. Det kan även förhålla 

sig på ett sådant sätt att alla åsikter inte kommit fram genom det material jag valt för denna uppsats. 

För källorna angående partiernas åsikt i frågan idag har jag använt motioner, protokoll, idéprogram 

och yttranden från politiker.  

4.3 Källkritik 

Under uppsatsens gång kan det uppstå problem då det idag finns mer material och argument för ett 

förstatligande av den svenska skolan än vad det finns om att behålla den kommunala skolan. Detta 

då de politiska partierna som inte vill avskaffa den kommunala skolan inte yttrar sig lika mycket i 

frågan då de redan har det på det sätt som de anser vara bäst. Boken ”Kommunaliseringen av 

skolan- vem vann egentligen?” är utkommen av Lärarnas riksförbund som är emot 

kommunalisering av skolan och kan därför valt ut författare som står på dess sida och därav inte 

belyser fördelarna med en decentraliserad skola. Därav kommer det komma upp mer argument mot 

en kommunal skola än för. 

4.4 Avgränsning

Jag kommer som tidigare nämnts ta upp de för- och mot argument som fanns till proposition 

1990/91:18 ”Om ansvaret för skolan”  samt partiernas åsikt i frågan idag då det skulle bli för 

mycket material att bearbeta om jag skulle använda mig av allt material angående 

kommunaliseringen. Anledningen till att jag valt just denna proposition är att det var den sista av de 

tre propositioner som behandlade kommunaliseringen, därav tas det upp en del diskussioner om de 

tidigare skrivna propositionerna. Det är också denna proposition som behandlats minst vad jag kan 

finna i tidigare forskning vilket gör detta arbete mer unikt. I tidigare forskning har främst 

Proposition 1989/90:41 ”Om kommunalt huvudmannaskap för lärare m fl  På skolområdet” 

behandlats. Vidare har jag valt de källmaterial som jag anser vara mest relevant för mina 

frågeställningar. Jag har valt bort de källor som endast berör vissa specifika kommuner och även 

källor gällande specialskolan då jag valt att fokusera på den övergripande diskussionen. Även 

motioner som är skrivna av flera partier har jag valt att inte ta med pga att materialet blir lättare att 

tolka partivis, jag är dock medveten om att detta kan innebära att jag missar en viss fakta. Jag har 

också bara valt att ta upp de partier som satt i riksdagen då beslutet fattades, därav kommer inte 

kristdemokraterna och sverigedemokraternas åsikter tas upp i uppsatsens huvuddel. Eftersom jag 

kommer titta på partiernas åsikter då och nu kommer två olika tidsperioder behandlas. Det gäller 

början på 1990-talet samt år 2010 och framåt då jag tittar på partiernas nuvarande åsikter.
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5. Bakgrunden till kommunaliseringen
I styrpropositionen 1988/89:4 ”Om skolans utveckling och styrning” kom den första stora 

förändringen av kommunaliseringen av skolan. Riksdag och regering skulle dock fortfarande ha det 

övergripande ansvaret men med en förändring som innebar att kommunerna skulle ta över 

organiseringen och genomförandet av verksamheten.8 Denna proposition av Ingvar Carlsson och 

Bengt Göransson var alltså den första proposition som skulle leda till en större förändring inom 

skolpolitiken med en ny styrning av skolan, från regelstyrning till så kallad mål- och 

resultatstyrning.9 Ett annat syfte var ”att förstärka och fördjupa elevernas och föräldrarnas 

inflytande och medbestämmande föreslås för grundskolans del bl a att det i grundskoleförordningen 

skrivs in en rätt för eleverna och föräldrarna till information och samråd innan rektor fattar beslut  

i frågor av stor betydelse för eleverna”.10

I regeringens proposition 1989/90:41 ”Om kommunalt huvudmannaskap för lärare, skolledare,  

biträdande skolledare och syofunktionärer” fastställdes att ansvaret för skolan skulle flyttas från 

staten till kommunen.11 I denna proposition som är presenterad av departementschefen Göran 

Persson föreslås att den statliga regleringen ska upphöra från år 1990.12 Persson menar på att genom 

en kommunalisering skulle lärarna lättare kunna påverka undervisningen men även medborgarna 

skulle få ett större inflytande. Det skulle också leda till en effektivisering av resurser.13 Detta förslag 

röstades igenom med stöd från Vpk. De borgliga partierna samt miljöpartiet var dock emot detta 

förslag av olika anledningar. Larz Johansson (c) oroade sig mest över de ökade kommunala 

kostnaderna, miljöpartiets största kritik bottnade i att regeringen blandat ihop politik och 

avtalsrörelse. Carl Bildt (m) sa att han inte var beredd att ta pengar från annat för att lägga på denna 

reform. Bengt Westerberg (fp) var bekymmersam p g a att en så stor fråga skulle röstas igenom med 

minsta majoritet och  Olof Johansson (c) menade att kommunaliseringen kan ha varit ett 

beställningsverk från finansdepartementet p g a att kostnaderna numera skulle hamna hos 

kommunerna istället för staten.14

8 Proposition 1988/89:4 s. 12
9 Proposition 1988/89:4 s. 9 Se även Bergström s. 197
10 Proposition 1988/89:4
11 Bergstöm s. 199 
12 Proposition 1989/90:41 s. 1
13 Proposition 1989/90:41 s. 4
14 Isaksson mfl s. 34-36
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Beslutet om kommunaliseringen har redan tagits när en ytterligare proposition som berör 

kommunaliseringen kommer fram hösten 1990. Det gäller proposition 1990/91:18 ”Om ansvaret  

för skolan” där det föreslogs förändringar vilket skulle leda till en tydligare ansvarsfördelning 

mellan stat och kommun gällande grundskolan, gymnasieskolans och den kommunala 

vuxenutbildningen. Det föreslogs ett nytt statsbidragssystem och ett system för uppföljning och 

utvärdering av verksamheterna. Huvudansvaret för skolan skulle numera ligga på kommunerna 

istället för staten. Likvärdigheten i detta mål- och resultatorienterade skolsystem skulle säkras 

genom uppföljning, utvärdering och statlig tillsyn. Den likvärdiga skolan skulle även säkras med en 

statlig lärarutbildning samt stöd gällande lärarnas fortbildning.15

15 Betänkande UbU4 1990/91
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6. Partiernas ställning till Proposition 

1990/91:18 ”Om ansvaret för skolan”

6.1 Socialdemokraterna 

I regeringens proposition 1990/91:18 ”Om ansvaret för skolan” kan man läsa att 

socialdemokraterna ansåg att det fanns klara brister i skolan innan kommunaliseringen ägde rum. 

De bedömde att det fanns brister gällande skolresultat, arbetsmiljö, läroböcker samt skollokaler. Det 

ansågs även att skolledare och lärare hade för lite att säga till om och att föräldrarna kände sig 

maktlösa då deras barn fick problem i skolan. Detta trodde man skulle lösa genom denna reform, 

förhoppningarna var att denna decentralisering skulle leda till förändringar på dessa fronter. I 

propositionen nämns att ”alla berörda kommer att kunna ges större inflytande”.16 Denna reform sa 

sig även leda till en ökning av den samlade undervisningsvolymen genom flera lärare. Här finns 

krav och önskemål på mindre klasser undervisningsgrupper men även att behålla mindre skolor ute 

på landsbygden. Denna frihet skulle leda till bättre resursanvändning.17 Decentraliseringen av 

skolan skulle även leda till att kommunerna skulle ansvara för fortbildningen av personalen, detta 

menar regeringen på är en viktig punkt.18 Kommunaliseringen skulle även göra det möjligt för lärare 

att utveckla mål på en lokal nivå. Detta innebär att lärarnas yrkesroll stärks och det ges möjligheter 

att vara med och styra skolan, vilket ska ske på ett mer målorienterat sätt än vad som gjorts 

tidigare.19 Detta skulle kunna innebära att skolan formades utefter elevernas och skolans önskemål, 

det vill säga olika lokala profiler.

Socialdemokraterna anser även att kommunaliseringen skulle innebära lägre 

administrationskostnader, det skulle enligt dem innebära en besparing på 100 miljoner kronor.20 I 

samma proposition hemställs det att riksdagen ska ändra skollagen efter de förslag som presenterats. 

Annat som presenteras är riktlinjer skolans läroplaner som i och med denna reform kommer få en 

förändring. Det föreslås även att riksdagen ska godkänna nya riktlinjer för ett system gällande ett 

särskilt bidrag till kommunernas skolverksamhet. Dessa skulle ha hand om riktlinjer för 

16 Proposition 1990/91:18, s. 20
17  Proposition 1990/91:18, s. 59
18  Proposition 1990/91:18, s. 96
19 Proposition 1990/91:18, s. 99-100
20  Proposition 1990/91:18, s. 111
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uppföljning, utvärdering och en statlig tillsyn. Det föreslogs även om att ett skolverk skulle inrättas 

första juli 1991. Förslaget till skollagen var att tillskriva att alla ungdomar oavsett kön, geografisk 

hemvist och social och ekonomiska förhållanden  ska ha lika tillgång till utbildning. Utbildningen 

ska även vara likvärdig oavsett var man bor i landet. Samtliga kommuner kommer i och med denna 

reform få ett sektorsbidrag21 vilket skulle medföra att kommunerna skulle få ett större ekonomiskt 

ansvar. 22 Enligt Bergström finns inga avvikande socialdemokratiska motioner mot denna 

proposition.23

6.2 Vänsterpartiet

I motion 1990/91:Ub14, från vänsterpartiet menar man på att regeringens proposition är kortfattad 

samt otydlig på många sätt. Bland annat angående hur lärarna ska tolka de nya målen, vänsterpartiet 

anser därför att dessa måste skrivas om. De menar även att läroplanerna bör få ett större utrymme än 

vad de fått. Det skrivs även att rektor, elever, föräldrar och lärare måste ges en möjlighet till att 

utforma skolversamhetsorganisationen. Detta för att man inte ska riskera att inflytandet stannar kvar 

hos politikerna. De ansåg även att det borde finnas ett större utrymme att starta skolor som är 

självförvaltade men som håller sig till de styrdokument som finns. Partiet fortsätter att påpeka att 

regeringen inte nämner en hel del viktiga punkter i sin proposition, där bland elevantal. De 

anmärker att det inte finns några riktlinjer angående detta trots att de tidigare tagit upp att en klass 

inte bör vara större än 25 elever. Annat som nämns i denna motion är att de olika skolorna, dvs 

grundskolan, gymnasieskolan och kommunala skolan, bör få varsitt bidrag istället för som 

regeringen förslagit ett och samma till hela kommunen. I samma motion i yrkande fem, begär 

vänsterpartiet ett förslag om att man ska ändra skollagen så det garanteras vara kostnadsfri. Bl a fri 

skolmat, fria läromedel, tillgång till skolhälsovård samt gratis skolskjuts.24

I anförande 32 av Ylva Johansson berättar hon att det står positiva till betänkandet angående 

proposition ”Om ansvaret för skolan”:”Herr talman! Mot denna bakgrund är jag glad att kunna 

konstatera att vänsterpartiet i väsentliga delar står bakom det betänkande som vi nu behandlar. Vi  

skiljer oss dock från utskottsmajoriteten på vissa punkter, varav några är av stor betydelse för oss i  

vänsterpartiet”. Vänsterpartiet ansåg det bland annat väldigt viktigt att diskutera bristen på 

elevinflytandet. De ansåg att de borde komma förslag på hur man ska underlätta för ett ökande 

21 ”Sektorsbidraget skall ange det totala statliga finansiella stödet till skolsektorn i kommunerna, dvs. grundskolan,
gymnasieskolan och kommunal utbildning för vuxna.” enligt  Betänkande UbU4 1990/91
22 Betänkande UbU4 1990/91
23 Bergström s. 200
24 Motion 1990/91:Ub14
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elevinflytande. Detta bör framkomma av skollagen som partiet menar ska fungera som en central 

bestämmelse för hela skolsystemets verksamhet. De poängterar dock att detta ej ska förväxlas med 

en statlig reglering.25 

Vänsterpartiet höll alltså med i stort gällande propositionen, dock ansåg de att den vara alldeles för 

otydlig för att kunna stå bakom denna fullt ut. Detta är intressant då de nyligen röstat igenom 

kommunaliseringen av skolan. Vänsterpartiet hade troligtvis ett annat förslag på hur reformen 

skulle genomföras när de röstade igenom beslutet om en framtida decentralisering av skolan.

6.3 Folkpartiet

I motion 1990/91:Ub821, för folkpartiet kritik mot regeringen och menar att deras åsikter inte är 

hållbara. Här skriver folkpartiet att det råder otydlighet angående de mål som ska uppfyllas. Detta 

anser partiet vara viktigare då ansvaret förflyttas från staten till kommunerna då målen är något av 

de få regler som fortfarande kan bestämmas av staten då ansvaret flyttas över till kommunerna. 

Partiet ansåg bland annat att ”Senare tids socialdemokratiska skolpolitik ger intrycket att det  

''sociala'' målet nu värderas högre än kunskapsmålet”26 vilket i sin tur skulle kunna leda till att 

eleverna skulle få allt sämre resultat i skolan. Även de förslag som fanns om att slå samman skolan 

med barnomsorgen skulle kunna försvaga kunskapsmålen ännu mer.

Även motion 1990/91:Ub35 är skriven av folkpartiet, Lejonborg mfl. De skriver här att 

”Propositionens förslag går i rätt riktning” och att Folkpartiet länge önskat en avbyråkratisering 

samt schablonisering av statsbidrag. Folkpartiet håller i denna motion med om att den svenska 

skolan är i behov av att decentraliseras. Dock menar partiet att det saknas en del liberal skolpolitik i 

propositionen regeringen lagt fram. I motionen skriver partiet att de anser att man inte går 

tillräckligt långt gällande decentraliseringen och att det var detta som var avgörande för partiets 

ställningstagande i frågan. De menar att Sverige efter en decentralisering ändå kommer ha en 

politikerstyrd skola och anser istället att man bör utforma en skola som  i första hand formas av 

konsumenterna, det vill säga elever, föräldrar och lärare.27 Man anser även att det bör göras en 

ändring i skollagen som ökar elevernas och föräldrarnas rättigheter eftersom det anses att dess 

rättigheter partiet anser inte säkerställs av skolminister Göran Persson. 

25 Protokoll 1990/91:44 Anf. 32
26 Motion 1990/91:Ub821
27 Motion 1990/91:Ub35
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I protokoll 1990/91:44, anförande 24, av Lars Leijonborg tog upp mycket som liknade innehållet i 

ovanstående motion: ”Nu får vi äntligen en kraftig decentralisering av skolan och schabloniserade  

statsbidrag. Allt detta har vi krävt länge, och den svenska skolan behöver det verkligen. Jag är  

också beredd att ge ett visst överbetyg för Göran Perssons rejäla tag i skolbyråkratin. Jag tror att  

det är riktiga grepp. Något av de högsta betygstegen kan dock inte komma i fråga. Även med dessa  

förändringar kommer Sverige också framöver att ha en politikerstyrd skola. Det finns en risk för att  

decentraliseringen så att säga gör halt vid kommunalhuset och att det blir skolstyrelsen och  

skolkontoret som får mera att säga till om.” 28 De diskuterar även klasstorleken och nämnt att 

Folkpartiet i sitt skolprogram 1987 själva kom med ett förslag om att de inte bör vara fler än 25 

elever per grundskoleklass. Detta förslag har ju nu även kommit från socialdemokraterna att man 

önskar att klasserna ska bli mindre, utskottsmajoriteten menar dock på att man inte ska ta upp denna 

fråga angående elevantalet. Detta ska istället göras i läroplanen. Detta anser folkpartiet negativt och 

något kommunerna är rädda för eftersom de anser att det skulle innebära att man skulle bli av med 

pengar men att det skulle inkomma nya krav. Genom att frågan tas upp i läroplanen istället för 

statsbidragssystemet menar man på att det medför att det byter ut pengarna mot nya krav.  

Genom folkpartiets utlåtanden kan det uppfattas som att de ansåg att kommunaliseringen på många 

sätt var ett bra förslag och att de till viss del var positiva till det. Genom detta material kan man läsa 

att de länge ansett att skolan behöver decentraliseras. Dock ansåg de att en hel del punkter saknades 

i propositionen för att de skulle kunna rösta igenom socialdemokraternas förslag. 

6.4 Moderaterna

Motion 1990/91:Ub5 är skriven av Bildt mfl, de menar på att det inte är tillräckligt tydligt hur 

kommunerna ska genomföra denna reform. De menar att det inte framkommer hur kommunerna ska 

genomföra fortbildningen av lärarna, de påpekar att alla lärare ska ha möjlighet till att läsa 20 poäng 

i det undervisande ämnet åtminstone var tionde år.29 I samma motion yrkande ett begär man att 

begreppet ”likvärdighet” bör preciseras. Författarna till motionen anser att regeringen använder sig 

av begreppet på en rad olika sätt med olika betydelser utan att precisera detta. De anser begreppet 

kan avse både kvantitet och kvalitet, de kan även relateras till mål i olika sammanhang. Vidare kan 

man läsa i betänkandet: ”När regeringen talar om likvärdighet och därmed avser "lika tillgång till"  

är detta ett mål som även motionärerna ställer sig bakom men för dem har begreppet ytterligare  

dimensioner, utan vilka skolan anses svika sin uppgift. Likvärdigheten måste, säger motionärerna,  

28 Protokoll 1990/91:44. Anförande 24
29 Betänkande 1990/91:UbU4 
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också avse allas rätt att utvecklas maximalt efter sina förutsättningar.”30

Även bidragssystemet kritiseras av partiet. I motion 1990/91:Ub10 skriven av Birger Hagård 

ifrågasätts den regeringens föreslagna beräkningsmodell för vuxenutbildningen. Det anser att 

beräkningsmodellen som satts upp skulle medföra allt för stora skillnader mellan Sveriges olika 

kommuner. Vissa kommuner skulle drabbas av kraftiga nedskärningar medan andra kommuner 

skulle få extrema uppräkningar. På så vis skulle hälften av kommunerna bli vinnare och hälften 

förlorare genom detta nya bidragssystem som socialdemokraterna föreslagit.31

I protokoll 1990/91:44 Anförande 23 av Ann-Cathrine Haglund ges kritik till regeringens förslag, 

egentligen hela kommunaliseringen av skolan då hon säger detta: 

Herr talman! För nästan exakt ett år sedan omringades detta hus av uppretade lärare som inte ville  

låta sig kommunaliseras. I dag skall vi ta ställning till fortsättningen - ett nytt bidragssystem för  

skola och vuxenutbildning. Nu som då - för ett år sedan - saknas de mål som motiverar  

förändringen. För det är väl inte så att Göran Persson söker förändring bara för förändringens  

skull? Varför kommunalisera? Varför lägga om bidragssystemet? Varför öka de lokala politikernas  

makt? Vad syftar förändringarna till? Är det för att öka elevernas kunskaper? Om det vore så väl  

ändå. Om det är någonting som borde debatteras, men som inte debatteras vare sig här i riksdagen  

eller i massmedierna, är det frågan om vilka kunskaper eleverna skall ha när de lämnar skolan. I  

dag avslår riksdagen troligen - för jag vet inte vilken gång i ordningen - ett gammalt moderatkrav  

som innebär att det av skollagen skall framgå att skolans viktigaste uppgift, överordnad andra  

uppgifter, är att ge alla elever goda kunskaper och färdigheter. Därmed blir budskapet otydligt. Allt  

blir lika viktigt. Därför ser det ut som det gör i många skolor. Lärare, föräldrar och elever lämnas i  

sticket. Att driva fram förändringar utan att först ha klara mål för skolan ger inga positiva resultat.  

Att ändra i organisationen är en yttre handling som kanske för en tid döljer bristen på innehåll.  

Tomma tunnor skramlar som bekant mest, och i skolpolitiken har det rasslat till en del under Göran  

Perssons styre. Det är ju när man lägger ut ansvar som mål och läroplaner blir särskilt viktiga. Om 

utformningen av läroplanerna vet vi dock ingenting.32 Hon fortsätter sedan med att påpeka att 

skolminister Göran Persson presenterat två propositioner om kommunaliseringen där han inte tar 

upp frågan om dess innehåll. Hon menar vidare på att propositionen flyttar över ansvaret till en 

lokal politisk nivå vilket innebär att skolan ändå skulle vara politikerstyrd. Skillnaden är att det 

övergått från statlig nivå till kommunal nivå. Moderaterna önskar att skolpolitiken ska sätta kunskap 

30 Betänkande UbU4 1990/91
31 Motion 1990/91:Ub10
32 Protokoll 1990/91:44 Anförande 23
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och kvalitet som de viktigaste delarna, detta bör ske genom tydliga mål men även med hjälp av 

läroplanerna. Vidare pekar hon på att en likvärdig utbildning också innebär att varje elev skall ha 

rätt att utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar.

Moderaterna uppfattas vara det parti som är mest emot den kommande decentraliseringen av skolan. 

De menar även på att propositionen är allt för otydlig gällande genomförandet av reformen. Det 

råder även otydlighet gällande likvärdighetsbegreppet vilket de anser bör preciseras. En annan 

viktig punkt de tar upp är bidragssystemet för vuxenutbildningen vilket de räknat på inte skulle vara 

rättvis alls. Trots att beslutet om en kommunalisering är taget fortsätter de ifrågasätta detta 

fastställande. 

6.5 Centerpartiet

I motion 1990/91:Ub6 beskrivs att man önskat en ökad decentralisering: ”Under en lång följd av år  

har centerpartiet drivit kravet på en ökad decentralisering inom skolväsendet. Av en sådan  

decentralisering följer ett ökat kommunalt ansvar för skolan och en klarare ansvarsfördelning  

mellan de olika beslutsnivåerna. Samtidigt har vi också betonat att skolan är av ett betydande  

nationellt intresse där regering och riksdag har ett stort ansvar för att garantera en likvärdig  

utbildningsstandard i hela landet.” Centerpartiet skriver även i denna motion att kommunerna ser 

olika ut, därav måste bidragen fördelas utifrån detta och dess olika kostnader.33 I motion 

1990/91:Ub4, centerpartiet, skriver här att landstingets gymnasieskola hotas eftersom de tror 

utbildningarna kostar mer än primärkommunerna är villiga att betala. ”Genom att landstingen ställs  

utanför den direkta bidragsgivningen förlorar man i princip sin ställning som huvudman för  

vårdutbildning och utbildningar inom jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsområdet”.

Dessa utbildningar menar Centerpartiet är mycket resurskrävande och utbildningsplatserna kan för 

dessa utbildningar kosta uppåt 120 000 kr.34 Detta kan då medföra att landstingets gymnasieskola 

kommer läggas ned pga dess höga kostnader. 

Larz Johansson menar även att det är viktigt att det slås fast i skollagen att alla elever ska ha rätt till 

en likvärdig utbildning, detta oavsett var man bor i landet. Han anser även att det bör tas hänsyn till 

barn med särskilda behov. De anser det vara viktigt att slå fast de grundläggande demokratiska 

värderingarna och respekten för den gemensamma miljön trots att det borde tas som en självklarhet. 
35

33 Motion 1990/91:Ub6
34 Motion 1990/91:Ub4
35  Protokoll 1990/91:44
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Centerpartiet skriver även dem i en av sina motioner att de önskat en decentralisering av skolan. 

Dock förs kritik mot det nya bidragssystemet då de anser att bidraget borde fördelas utefter varje 

enskild kommuns behov. De är även rädda för att kommunerna inte kommer att ha råd att ha kvar 

vissa mer resurskrävande utbildningar. Även här menar man på att alla ska få rätt till en likvärdig 

utbildning oavsett var man bor men även för de med särskilda behov. 

6.6 Miljöpartiet

Miljöpartiet har även dem lagt fram en motion till regeringens proposition, 1990/91:Ub37. Denna 

motion är ganska omfattande vilket kan bero på att det är den enda motionen miljöpartiet varit med 

och skrivit på egen hand. I den står bl a: ”Miljöpartiet de gröna anser att proposition 1990/91:18 

präglas av ett positivt anslag och är ett steg på väg mot decentralisering, men den tar inte steget  

fullt ut och lägger ansvaret på skolenheten”. Miljöpartiet menar istället att skolenheten bör ha egen 

styrelse med bl a ett eget budgetansvar. Med samverkan mellan lärare, elever och föräldrar skulle 

man kunna föra in demokrati i skolan. Med det statsbidrag som kommer per elev skulle man kunna 

utnyttja utefter lokala behov och förutsättningar. Miljöpartiet anser att det är viktigt med en god 

arbetsmiljö vilken man kan nå med hjälp av att personal, barn och föräldrar planerar en 

undervisning de anser vara bra. De menar att både den fysiska arbetsmiljön och den psykosociala 

arbetsmiljön spelar en stor roll för helheten i skolan. Hur resurserna ska prioriteras samt fördelas är 

upp till skolstyrelsen inte staten. Även skolor som inte styrs direkt av kommunen ska ha samma 

förutsättningar. Miljöpartiet anser det viktigt att öka lärare, elever och föräldrars inflytande och 

engagemang i skolan.36 De anser även att ” de nuvarande olika statsbidragen till kommunerna,  

skatteutjämningssystemet och Robin Hood skatten bör göras om till ett nytt statsbidragssystem som 

består av tre delar” där de ansåg att de två första punkterna har betydelse för skolan. I punkt ett 

skriver miljöpartiet att  kommunerna bör få ett generellt bidrag till hela verksamheten men det bör 

även tas hänsyn till bl a ålderstruktur, antal barn, invandrartäthet och hemspråksundervisning men 

även kommunens geografiska storlek p g a strukturkostander. I andra punkten skriver miljöpartiet 

att bidraget som ges bör utgå från en slags elevpeng till skolan eleven går på. Denna skola ska vara 

godkänd och följa de nationella bestämmelserna och kan vara både en kommunal, kooperativ eller 

privat skola.37

36 Motion 1990/91:Ub37
37 Motion 1990/91:Ub37
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I protokoll 1990/91:44 kan man läsa Eva Goe S uttalande om att miljöpartiet anser man inte tar 

steget fullt ut gällande en decentralisering och att de ansvaret ligger på skolenheten som även tagits 

upp i dess motion. Hon fortsätter med: ”I en decentraliserad självstyrd skola kan man mycket  

bättre utnyttja lärarnas kunskaper och kompetens. Om skolans viktigaste uppgifter att undervisa  

och att fostra sköts i samverkan mellan lärare, elever och föräldrar utan kommunal inblandning  

kommer vi att få en verklig demokratisk skola av god kvalitet.”38

Miljöpartiet nämner i både sin motion angående propositionen samt i riksdagsdebatten 12 december 

att en decentralisering skulle vara bra för skolan, dock anser de att man inte går fullt ut och lägger 

över ansvaret på skolenheten. De poängterar även att skolor som inte styrs av kommunen ska ha 

samma rättigheter som de kommunala. De anser det även viktigt att bidraget delas ut på rätt sätt, att 

man bör ta hänsyn till en rad faktorer då man delar ut bidraget och fördelar det utefter hur 

kommunen ser ut samt kommunmedborgarnas rättigheter. 

38 Protokoll 1990/91:44
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7. Partiernas åsikter idag

7.1 Socialdemokraterna

Socialdemokraterna anser även idag att skolan ska vara kommunal och att elever och föräldrar ska 

kunna påverka dess inriktning. De menar vidare att skolan ska vara en samlingsplats för barn med 

olika bakgrund och att kvaliteten på utbildningen inte ska styras av ekonomiskt intresse. Att barnen 

ska garanteras en likvärdig kompetens anser partiet också vara viktigt, även att programutbudet på 

gymnasieskolorna inte ska styras av ett ekonomiskt intresse hos kommunerna, dvs att försöka dra in 

på kostnaderna. Vidare tycker de att det viktigt att kommunerna ska erbjuda platser på program som 

är populära men inte är arbetslivskvalificerade.39 Bengt Silfverstrand (s) var en av dem som var med 

i beslutet att kommunalisera lärartjänsterna och skolan, han ansåg då argumenten rimliga och 

relevanta. Idag anser han dock att det var ett felaktigt beslut eftersom skolan blivit mer ojämlik, det 

är för stora lokala skillnader anser han. Han menar även att utbildningen håller sämre kvalitet vilket 

kan bevisas av PISA och skolverkets rapporter. Trots att han själv anser att skolan bör 

återförstatligas står partiet för något annat; ”Så vitt jag kan bedöma idag så kommer 

Socialdemokraterna inte inom överskådlig tid att svänga i frågan. Det tycks fortfarande finnas  

låsningar till Göran Persson inom partiet i denna fråga. Dock tror jag att det genom 

opinionsbildning, inte minst inom lärarfackförbunden, på sikt skulle gå att få partiet att ompröva  

sin inställning.” 40. I boken ”Kommunaliserinen av skolan: Vem vann egentligen?” har även 

Ingegerd Wärnersson (s) skrivit vad hon anser om kommunaliseringen idag, hon börjar med att 

förklara att Sverige drabbades av en stor ekonomisk kris vid genomförandet av reformen. Detta 

krävde stora besparingar, man kan alltså säga att det blev en väldigt dålig start. Hon menar också att 

skolan kan bli bättre genom nya läroplaner och kursplaner som sedan skulle uppföljas. Vidare anser 

hon att skolan inte ska förstatligas och att de statliga myndigheterna förändrats, regionalisering har 

blivit mer vanligt och det finns inte längre någon naturlig plats för skolan i denna samhällsstruktur. 

Hon menar att det skulle bli kostsamt, ineffektivt och tidskrävande om det skulle införskaffas en ny 

organisation för skolan. Istället anser hon att det statliga anslaget till kommunerna ska fortsätta 

höjas.41 Även Kjell-Olof Feldt ingick i den regering som kommunaliserade skolan och stod därför 

bakom denna reform, dock anser han idag att målet om en likvärdig skola inte uppnåtts vilket var en 

39 Socialdemokraterna (http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Arbetarrorelsen/mall2/Ny-Var-
politik/Skolan-i-samhallet1/)

40 Isaksson mfl, s. 107
41 Isaksson mfl s. 159ff
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av anledningarna till att han stod bakom beslutet- för att få en jämlik skola.42 Ylva Johansson som 

under tiden beslutet togs tillhörde vpk lämnade sedan sitt parti för socialdemokraterna. Hon skriver 

att hon var involverad i beslutet och även stod bakom det. Dock anser hon att det idag råder ökade 

kunskapsklyftor och en sjunkande kunskapsnivå men vill inte skylla allt på kommunaliseringen 

även om denna kan ha spelat en viss roll. Även läraryrkets status har försämrats. Hon menar också 

att kommunaliseringen har fört med sig en del bra saker också såsom förskolan, början på en tioårig 

grundskola vilket hon skriver kanske inte varit möjligt annars. 43

7.2 Vänsterpartiet

Vänsterpartiet anser idag att skolan ska förstatligas. Förhoppningarna om att få en högre kvalitet i 

skolan har enligt partiet inte infriats. De menar att skolan istället blivit mindre likvärdig och att 

eleverna inte får en undervisning som är nödvändig samt att de inte når skolans uppsatta mål. Partiet 

anser att staten måste få en tydligare roll och kunna samordna arbetet i skolan för att nå en 

utbildning som präglas av nationell likvärdighet. 44 I Motion 2012/13:Ub257 skriven av Jonas 

Sjöstedt m fl (v) diskuteras kommunaliseringen av skolan. De anser att rättigheten till kunskap och 

bildningen har förändrats sedan huvudmannaskapet förflyttades på 1990-talet. Vidare skriver de att 

det har blivit större kvalitetsskillnader på de olika skolorna i landet. 45 Även motion 2013/14:Ub396 

punkt 5 tar upp kommunaliseringen under rubriken ”Förstatliga skolan”. Där tas upp att de anser att 

rättigheten till kunskap och bildning försämrats efter att kommunerna tog över huvudmannaskapet 

för skolan. Detta har skapat konkurrens mellan olika skolor samtidigt som det skapar 

kvalitetsskillnader mellan dem. Detta anser vänsterpartiet vara oacceptabelt och menar att alla 

elever oavsett var de bor och vilken skola de går i ska ha rätt till en bra utbildning. Vidare skriver 

dem att eleverna idag inte når kunskapsmålen och att de inte får den undervisning de behöver. 

Skolan har även gått mot en alltmer olikvärdig skola. Därav menar vänsterpartiet att man bör 

strukturera om den svenska skolpolitiken. Detta genom att ge staten en tydligare roll för samordning 

och stöttning av arbetet i skolan. Skolorna bör också garanteras likvärdiga förutsättningar gällande 

ekonomi och kompetens. Vänsterpartiet anser att hundratals huvudmän (dvs kommunerna) inte kan 

upprätthålla en likvärdig utbildning därav borde skolan förstatligas. 46

Rossana Dinamarca är sedan 2006 ledamot i utbildningsutskottet och vänsterpartiets 

utbildningspolitiska talesperson. I boken ”Kommunaliseringen av skolan- vem vann egentligen?” 
42 Isaksson mfl, s .121
43 Isaksson mfl s. 133
44 Vänsterpartiet (http://www.vansterpartiet.se/fordjupning/skola-fordjupning/)
45 Motion 2012/13:Ub257
46 Motion 2013/14:Ub396
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skriver hon att likvärdigheten minskat sedan 1990-talets början och att överförandet mellan stat och 

kommun har lett till sämre rätt till kunskap och bildning men också stora skillnader mellan 

kommunerna då det gäller kvalitet.47

7.3 Folkpartiet

Folkpartiet skriver att de vill införa “ett modernt statligt huvudmannaskap”. De skriver vidare att 

skolresultaten efter kommunaliseringen har försämrats och menar att staten ska ta tillbaka ansvaret 

från kommunerna. De nämner att det finns flera skäl till att förstatliga skolan. Ett skäl är att det är 

svårt att utkräva ansvar då skolan styrs både statligt och kommunalt, att staten på så vis kan skylla 

på kommunerna och tvärtom om det uppstår problem. Ett annat skäl är att partiet anser att alla barn 

ska ha rätt till en likvärdig utbildning oavsett var de bor. De menar på att det idag kan skilja 50 000 

kronor per elev på den kommunen som statsar mest och minst på grunskolan. De menar även att 

skolresultaten kan skilja mycket mellan de olika kommunerna. Samma förutsättningar för alla anser 

det därför vara viktigt. Ett ytterligare skäl till ett förstatligande av skolan handlar om läraryrkets 

status. De anser att det är svårt att rekrytera lärare med goda studieresultat. De anser dock att vissa 

frågor fortfarande ska beslutas med hjälp av kommunerna såsom skolans infrastruktur. 48 I Protokoll 

2013/14:43 anförande 18 av Eva Flyborg (fp) står det: "Att kommunalisera den svenska skolan var 

att bryta sönder hela det välorganiserade system som fanns. Dit ska vi inte igen. Snarare gäller det  

att ta oss ifrån den situationen." 49 Jan Björklund, vår nuvarande skolminister anser att 

likvärdigheten i skolan har minskat. Att det idag kan skilja väldigt mycket gällande hur mycket 

kommunerna lägger på sina elever. Han skriver också att lärarnas lön är för låg. Han avslutar med 

att säga att han anser att skolan borde återförstatligas.50

Lars Leijonborg skriver att han tidigare blev övertygad om att en kommunalisering av skolan var 

bra eftersom det fanns problem med centralstyrningen och byråkratiseringen. Dock förstod de att 

detta kunde medföra en del problem såsom att det skulle bli svårare att byta skola pga de lokala 

profilerna. Nackdelarna med en centralstyrd skola ansågs dock större. Folkpartiet ansåg att det 

behövdes en ny skolpolitik men att det skulle innebäta att kommunpolitikerna fick mer makt hade 

de inga tankar om. Genom vittnesmål från skolledare samt resor utomlands där han sett att skolor 

fungerade väldigt bra utan styrning uppifrån ansåg han att en decentralisering var bra. I och med 

denna argumentation trodde en del socialdemokrater att folkpartiet stod bokom dem i frågan om en 

47 Isaksson mfl s. 187
48 Folkpartiet (http://www.folkpartiet.se/politik/politik-a-o/statlig-skola/)
49 Protokoll 2013/14:43 Anf. 18
50 Isaksson mfl s. 213
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kommunalisering vilket inte stämde. De ansåg nämligen att det var en felaktig decentralisering, han 

menar även på att ett återförstatligande inte är nödvädnigt för en bättre skola. Idag anser han att 

skolan blivit sämre pga av kommunaliseringen, han anser bl a att kvaliteten har minskat istället för 

att ökat, dock menar han att besluten som tagits efter 2006 kan ändra detta såsom en nya 

läararutbildning. Han anser också att lönerna inte ökat så mycket som de borde gjort för att få 

duktiga lärare att stanna kvar, han menar vidare att det blivit allt för stora ekonomiska skillnader 

och avslutar med att kommunaliseringen inte var en reform som den svenska skolan behövde.51

7.4 Moderaterna

Moderaterna är lite otydliga gällande dess ståndpunkt i frågan. De nämner inte i något av deras 

politiska program vad de anser om en kommunal respektive statlig skola samt dess för- och 

nackdelar. Dock kan man utläsa att de fortfarande vill ha en kommunal skola men inte varför. I 

deras handlingsprogram från 2013 skriver de att det ska finnas ett gemensamt ansvar mellan staten 

och skolans huvudmän vilket idag är kommunerna gällande kvaliteten, utvecklingen samt 

likvärdigheten i skolorna. De anser även att staten ska ha ett viktigt ansvar, då de exempelvis ska 

värna om likvärdighet på landets olika skolor. Detta ska ske med regelbunden tillsyn samt 

konstruktivt stöd. Det betyder att staten och kommunerna tillsammans ska ha hand om ansvaret för 

skolorna.52 I moderaternas politiska program ”Framtidsprogram för hela Sverige 2013” kan man 

även läsa att partiet anser att de införda reformerna ska vårdas samtidigt som man måste vara 

innovativa  och förbereda för framtiden. De anser då att ett kommunalt huvudmannaskap i 

skolväsendet är betydelsefullt.53 Ann- Cathrine Haglund  som var ledamot av utbildningsutskottet då 

beslutet togs skriver att hon kan förstå det liv som var angående kommunaliseringen då beslutet 

fattades. Hon anser att skolan inte är likvärdig idag och att det finns allt för stora skillnader mellan 

kommunerna. Hon menar vidare att läraryrkets status sjunkit, att det ledde till obehöriga lärare i 

skolorna, lektorstjänsterna försvann, kunskaperna blev sämre enligt undersökningar samt att de 

mest begåvade inte längre vill studera till lärare. Hon skriver att hon är övertygad om att kvaliteten 

skulle bli bättre i en statlig skola.54 Dock har partiet en annan åsikt idag än vad Ann-Cathrine 

Haglund har.

51 Isaksson mfl s. 49ff
52 Moderaterna (http://www.moderat.se/sites/default/files/attachments/handlingsprogram_-

_ett_modernt_arbetarparti_for_hela_sverige_2013_1.pdf)
53  Moderaterna 

(http://www.moderat.skan  e/sites/default/files/attachments/framtidsforslag_for_hela_sverige_2013_1.pdf  )
54 Isaksson s. 39ff
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7.5 Centerpartiet

Även centerpartiet vill att skolan ska fortsätta vara kommunalt styrd.55 I centerpartiets idéprogram 

står det att partiet decentraliseringen innebär att makten ligger närmre människans vardag vilket de 

anser vara positivt. Vidare står det att beslut som gäller en individ eller ett lokalt plan bör tas av det 

lokala eller regionala självstyret. Det medför att människor kan påverka närmiljön och 

livssituationen på ett bättre sätt. De anser att föräldrar och elever ska ha ansvar och inflytande över 

skolan.56 Vidare har centerpartiet inte lagt sig i frågan särskilt mycket utan håller sig lite i 

bakgrunden gällande denna fråga. 

7.6 Miljöpartiet

Miljöpartiet anser att det är bra att besluten fattas hos kommunerna eftersom det är närmast den som 

berör, de vill alltså inte att skolan ska förstatligas. De anser att det ska vara kommunal så länge det 

inte finns bättre alternativ. “Miljöpartiet tycker i allmänhet att beslut ska fattas nära dem som 

berörs.” De anser inte heller att de bristande skolresultaten beror på kommunerna då de anser att 

staten har mycket att säga till om ändå, såsom lagar, läroplaner och statliga regleringar. 57 Inte heller 

miljöpartiet har lagt så många synpunkter i frågan. 

55 Centerpartiet, (http://www.centerpartiet.se/person/piabernthling/Dates/2011/2/Centerpartiets-skolpolitik/ )
56 Centerpartiet (http://www.centerpartiet.se/Global/En%20h%C3%A5llbar%20framtid%20-%20Centerpartiets%20id

%C3%A9program%20mars%202013.pdf)
57 Miljöpartiet (https://docs.google.com/a/student.miun.se/file/d/0B0Ax7zFRufBFNV84Z2t0bndNZm8/edit)
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8. Sammanfattning
Syftet var att utreda partiernas ställning till genomförandet av kommunaliseringen samt partiernas 

åsikt idag. Arbetet har lyft fram en del av de argument som fanns för- och emot innehållet i 

proposition 1990/91:18 ”Om ansvaret för skolan”. Det huvudsakliga innehållet handlar om 

huruvida  kommunaliseringen är bra för svenska skolan samt hur den skulle genomföras på ett 

vettigt sätt. Dock var regeringens proposition alldeles för otydlig i många fall. Socialdemokraterna 

ansåg att en kommunalisering var bra för den svenska skolan men de förklarade inte exakt hur de 

skulle gå tillväga då ansvaret skulle lämnas över till kommunerna på ett bra sätt. Övriga partier i 

riksdagen tog dock upp många viktiga frågor angående det som ansågs otydligt, även en del förslag 

som inte ansågs lämpliga kritiserades. Trots att beslutet om kommunaliseringen vid denna 

proposition redan var taget fanns fortfarande många inlägg där politikerna kritiserar själva beslutet 

om att kommunalisera skolan och önskar att detta ska tas tillbaka, detta gäller främst moderaterna. 

Vissa partier låter mer positiva till beslutet av decentralisera skolan där bland Lars Leijonborg (fp), 

vilket han senare säger sig aldrig varit. Alla riksdagspartier hade dock invändningar på regeringens 

proposition vilka var av både större och mindre grad. Begreppet ”likvärdighet” dyker upp många 

gånger i denna proposition samt tillhörande material. Regeringen anser att man kan bibehålla en 

likvärdig skola trots att man byter huvudmannaskap, dvs flyttar över ansvaret från staten till 

kommunerna. Socialdemokraterna menar på att skolan efter kommunaliseringen skulle behålla 

likvärdighet eftersom det kommer ske uppföljningar och utvärderingar som skulle säkra 

likvärdigheten. Det finns dock argument från partier som anser att så inte är fallet. Efter att ha läst 

igenom de olika argumenten mot denna proposition verkar de största ligga i en rädsla för att barnen 

inte skulle få en likvärdig skola. Bl a vänsterpartiet menar att likvärdigheten inte kan garanteras och 

kräver en lagändring. Moderaterna menar på att bidragssystemen socialdemokraterna tagit upp 

gällande vuxenutbildningarna skulle medföra att vissa kommuner skulle få kraftiga nedskärningar 

och andra skulle få extrema uppräkningar. Detta medför att skolan inte skulle vara likvärdig. 

Centerpartiet diskuterar huruvida kommunerna kommer ha råd med vissa utbildningar och att vissa 

skulle kunna tvingas lägga ned pga fördelningen av det nya bidragssystemet. Andra centrala delar är 

det ökande inflytandet hos skolans personal samt elever och föräldrar. Socialdemokraterna menar 

att man skulle få ett ökat inflytande då ansvaret övergår från staten till kommunen. Kritik fås dock 

från folkpartiet då de anser att skolan kommer föregå politikerstyrd efter decentraliseringen om det 

inte görs en ändring i skollagen som bör ändras på så sätt att elever och föräldrar skulle få ett större 

inflytande över skolan. 
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Det är intressant att titta på debatterna kring skolan och kommunaliseringen idag, främst med tanke 

på att det anses vara olikvärdig. Målet regeringen hade med reformen var tvärtom, att den skulle bli 

mer jämlik och likvärdig. Som tidigare nämnts är dock de flesta partier idag för att behålla den 

kommunala skolan, de åsikter som förs mot en kommunal skola handlar om mycket av det som 

redan kom fram i proposition 1990/91:18 bl a en mindre likvärdig skola och stora regionala 

skillnader. Att skolan har blivit mindre likvärdig har getts fakta på däremot kan det diskuteras 

huruvida det beror på kommunaliseringen eller inte. Det som är helt klart är att allt detta har skett 

efter reformen. Det diskuteras även att klasserna ska bli mindre, idag är klasserna större än tidigare. 

Därav kan man anse att målen med införandet inte blev förverkligade. Dock fanns det kritik från 

partierna som var emot kommunaliseringen redan då som sade sig tro att skolan skulle bli mindre 

likvärdig och att de inte hade ett bra svar på hur de skulle få klasstorlekarna mindre vilket idag inte 

längre är spekulationer utan sanning. Även kunskapsnivån har sänkts,58 detta trots att 

socialdemokraterna hade som mål att denna skulle öka efter kommunaliseringen. Vissa partier har 

idag ändrat åsikter angående den kommunala skolan. Vänsterpartiet är det parti som svängt mest i 

frågan, från att ha röstat igenom reformen till att vara starkt kritiska till denna reform. Folkpartiet lät 

till en början positiva till en decentraliserad skola, dock ansåg de genomförandet inte var korrekt 

och stod därför aldrig bakom detta beslut. Idag är även dem väldigt kritiska till den kommunala 

skolan. De övriga borgliga partierna och även miljöpartiet verkar anse att skolan ska vara 

kommunal så länge det inte finns ett betydligt bättre alternativ då denna omstrukturering skulle vara 

kostsam. I de två avhandlingarna som valt som forskningsläge tror författarna att 

kommunaliseringen av den svenska skolan kan ha handlat om ekonomiska orsaker att staten inte 

skulle klara av att finansiera en utbildning. Detta tas även upp av politiker vars texter som valts att 

ha med i denna uppsats. Även Bergströms diskussioner om att kvaliteten inte skulle kunna hållas 

verkar det finns många diskussioner om idag, han får alltså medhåll i hans tidigare funderingar om 

att den kommunala skolan inte är hållbar på vissa fronter.

Intressant för annan forskning i området är att titta på Leif Lewins utredning som tillsattes av 

regeringen 2011 och jämföra detta resultat med vad som förespåddes om kommunaliseringen i 

början på 1990-talet. Detta har jag inte haft möjlighet att göra eftersom den inte kommer presenteras 

förrän den 10 februari 2014, de lovar dock att de har ”ganska skarpa resultat att redovisa”.59 Denna 

undersökning skulle kunna leda till förändrade åsikter hos riksdagspartierna.

58 Skolverket, PISA
59 Skolvärlden (http://www.skolvarlden.se/artiklar/vi-har-ganska-skarpa-resultat-att-redovisa) 
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