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Fler friskolor får nej till start
Intresset för att starta nya friskolor växer kraftigt. Förra året ökade antalet ansökningar till Skolverket med totalt cirka 50 procent. 
Men andelen ansökningar som fick avslag ökade ännu mer. Skolverket ser numera -hårdare på om friskolan -konkurrerar negativt 
med kommunens egna skolor.

Läs mer
• Bromma letar nya skolidéer

Fakta
Ansökningar om att starta friskola:
2000
(rekordåret): grundskolor 213
gymnasier 138

2005 
grundskolor 110 gymnasier 122

2006
grundskolor 124 
gymnasier 199

2006 innebar också en boom för ansökningar om att utvidga existerande frigymnasier med nya -utbildningar: 431 ansökningar mot 281 under 2005.
Även vuxenutbildning bör få bedrivas av friskolor, anser regeringen, som tillsätter en utredning om hur förslaget kan genomföras, uppger Eko-redaktionen.

Det är framför allt antalet ansökningar om nya fristående gymnasieskolor som ökade i fjol, från 122 året innan till 199, vilket är drygt 60 
procent. Antalet avslag ökade nära tre gånger så mycket, från 23 till 64 stycken.
Siffrorna gäller 2006. För årets ansökningar går tiden ut 31 mars, och nästan alla ansökningarna brukar komma in sista veckan. Det går 
alltså ännu inte att säga om trenden fortsätter.

Det kom inga formella förändringar i reglerna förra året som kan förklara att ansökningarna ökar. Det handlar alltså om ett verkligt intresse att 
starta nya skolor.
–!Att ökningen framför allt -gäller nya gymnasieskolor tror vi beror på att det finns många gymnasieelever just nu, och kanske -något år till 
innan puckeln minskar. För några år sedan var det mest ansökningar om grundskolor, när de stora årskullarna var 
i den åldern, säger Birgitta -Fredander, enhetschef på Skolverkets enhet för tillstånds-prövning.

Varför avslås fler än tidigare?
–!När det gäller gymnasieskolor avslog vi fler i år för att vi tycker att den nya skolan skulle ge påtagliga negativa följder för kommunen där 
skolan ska placeras. Då säger lagen att vi ska avslå även om det är en bra skola, säger -Birgitta Fredander.

Skolverket försöker göra en bedömning av om eleverna kommer att ha ett kommunalt alternativ. Man kan tänka sig att kommunen behöver 
ett visst elevunderlag 
i gymnasieskolan för att upprätthålla vissa inriktningar och program.
–!På den grunden gjorde vi en hel del avslag. Men vi har också fått en hel del överklaganden.
Under fjolåret behandlades 38 överklaganden av tillståndsprövning av Skolverket.

Friskolornas riksförbund är kritiskt till en del av Skolverkets -beslut.
–!Det är viktigt att skolorna -vågar överklaga besluten så att det inte alltid är verket som sätter normen. Tolkningen att kommunen alltid ska ha 
ett slags förkörsrätt tycker vi är lite konstig, den måste prövas. Det viktigaste är väl att det finns alternativ att välja på i kommunen, sedan är 
det annan sak om huvudmännen är fri-stående eller kommunala, säger Johanna Tunhammar, kanslichef på Friskolornas riksförbund.

Men de finns fler anledningar till avslag än konkurrensförhållandena. Många ansökningar är väldigt dåliga, konstaterar Birgitta Fredander. 
Ofullständiga, helt enkelt.
En tredje grupp ansökningar där många avslag har gjorts är fall när kommunen tillsammans med näringslivet äger företaget som vill starta 
en fristående skola. 

Det finns sedan tidigare en del gymnasieskolor där kommuner är del-ägare upp till 49 procent. Den -nivån utgår från en tidigare dom.
–!Men vi tycker numera att kommunen inte ska vara så stor delägare, så vi godtar bara mindre än 10 procent. Det är vår tolkning, som säkert 
kommer att överklagas. Så det blir fler domar, vilket bara är bra, säger Birgitta Fredander. När det gäller kommunalt delägande mellan 1 och 
100 procent är rättsläget väldigt osäkert, både när det gäller grundskolor och gymnasieskolor.

Tom Tits i Södertälje skulle bli en fristående skola till 100 procent ägd av kommunen. Det projektet fick avslag av Skolverket, med 
motiveringen att lagen säger att kommunen ska driva sina skolor inom en nämnd. Länsrätten gick på samma linje när kommunen 
överklagade Skolverkets beslut.
Det som kallas kommunala friskolor är en annan sak. De är fortfarande kommunala men har fått lite friare villkor på olika sätt. Formerna 
varierar, men i många kommuner ligger de inte direkt under utbildningsnämnden.
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