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ABSTRACT 
 
Denna uppsats belyser den debatt som rådde i media och i riksdagen under åren 1989 och 
1990. Debatten handlade om regeringens proposition 1988/89:41 ”Om kommunalt 
huvudmannaskap för lärare, skolledare, biträdande skolledare och syofunktionärer”. 
Diskussionen framställs med hjälp av motioner i riksdagen samt artiklar i fack- och 
dagstidningar. Dessa är skrivna av intressenter som argumenterar för och mot förslaget. 
Uppsatsen visar även på processen kring kommunaliseringsfrågan, som har sitt avstamp från 
början av 70-talet. Detta görs med hjälp av propositioner, betänkanden och statliga offentliga 
utredningar. Uppsatsen leder fram till hur decentraliseringen av skolan påverkat dess 
verksamhet. 
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1. INLEDNING 
 
 
Skoldebatten är intensiv idag. Skolan har under lång tid varit objekt för en av de viktigaste 

frågorna i samhället och bland politiker. Sedan kommunaliseringen har viktiga förslag 

ständigt presenterats inom grund- och gymnasieskolan t.ex. nya programmål, nya läroplaner 

ett helt nytt program; teknikprogrammet och nya inriktningar istället för grenar.  

 

Beslutet om att det yttersta ansvaret av skolan skulle överlämnas från staten till kommunerna 

fastställdes i december 1989. Detta gav upphov till en reformiver som har varit intensiv under 

90-talet.  

 

Förutom att 1989 var ett betydande år i mitt liv – det året födde jag mitt första barn så var 

hösten 1989 en händelsernas höst. Stora politiska förändringar genomfördes i Polen, Ungern, 

Rumänien och Sovjetunionen, där kommunistpartiet i Moskva formellt avsade sig sin ledande 

roll.  1989 i november börjar Berlinmuren att rivas. Detta var förändringar som gav världen 

ett nytt Europa och en ny världsordning. Dagspressen och televisionen fylldes av dessa 

radikala händelser.  

 

I skymundan av dessa världsliga händelser sker det hemma i Sverige, på vår politiska arena, 

en debatt kring hur skolan ska styras. En debatt som fortfarande tolv år senare inte riktigt är 

avslutad. Förändringen med kommunaliseringen är fortfarande föremål för omfattande 

prövningar och diskussionen lever fortfarande bland de berörda. Denna omstridda fråga ligger 

därför till grund för den här uppsatsen.  

 

 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur diskussionen kring kommunaliseringsförslaget fördes i 

riksdagen och i media under åren 1989 -1990. Min uppgift i den här uppsatsen är även att se 

på vilka konsekvenser riksdagsbeslutet fick inom skolans värld i Sverige.  
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Frågeställningarna är således:  

 

• Hur fördes debatten i de olika partierna och i media före och efter beslutet 

verkställdes? 

• Vilka konsekvenser kan, utifrån beslutet, avläsas i skolans verksamhet?  
 

 

1.2 AVGRÄNSNINGAR OCH DISPOSITION 

 
Texten i inledningen avslöjar att under 90-talet har den svenska skolan präglats av många nya 

reformer. Min avgränsning ligger i att koncentrera min forskning kring den debatt som 

utspelades i riksdagen och i media under åren 1989 - 1990.  

 

Under samma höst som frågan beträffande kommunaliseringen av skolan avgörs pågår en 

strejk bland lärare som tillhörde SACO. Det problemet kommer endast att beröras i uppsatsen 

när det har en direkt koppling till kommunaliseringsfrågan. 

 

I den del av uppsatsen som kallas för bakgrund ges en tillbakablick av tidigare diskussioner 

om skolans styrning och reformering av utbildningsväsendet. I den delen av uppsatsen gör jag 

mitt avstamp med det statliga betänkandet ”Skolans regionala ledning” (SOU 1973:48).  

 

Det påföljande uppsatsmaterialet består av de olika politiska partiernas argument, för och 

emot kommunaliseringen. Förutom regeringsmotioner presenteras övriga berörda parters 

uttalanden i media, samt efterreaktioner av beslutet. Uppsatsens sista del belyser de eventuella 

konsekvenser som går att utläsa av kommunaliseringen. 

 

 

1.3  MATERIAL OCH KÄLLKOMMENTARER 

 
Det är på basis av riksdagens propositioner och de olika partiernas motioner i regeringen som 

denna uppsats har vuxit fram. I den del som kallas bakgrund domineras källmaterialet av 
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statliga offentliga utredning från 1973 och framåt. Detta material ser jag som högst 

tillförlitligt. 

 

För att belysa den reaktion som uppstod inom kommuner och hos det svenska folket har jag 

tagit del av publicerat material i dagstidningar både rikstäckande och lokala samt fackliga 

tidskrifter som t.ex. ”Skolvärlden”. Dessa källor torde kunna betraktas som representativa.  

 

Folkpartisterna Lars Leijonborg och Jan Björklunds bok ”Skolstart – Dags för en ny 

skolpolitik” har jag använt i det kapitel som kallas 5.1 EFTERREAKTIONER. Boken gavs ut 

valåret 2002 och kan ses som ett sätt att påverka kommande års skolpolitik. 

 

Ninni Wahlströms avhandling ”Om det förändrade ansvaret för skolan – Vägen till mål- och 

resultatstyrning och några av dess konsekvenser” är det färskaste material som finns att tillgå 

inom frågan kring skolan, som ansvarsområde i kommunerna. Delvis har jag använt mig av 

denna avhandling i det kapitel som handlar om just konsekvenserna av decentraliseringen från 

stat till kommun.  

 

”Jämlikhet och kunskap” av Göran Bergström är en statsvetenskaplig avhandling som 

publicerades 1993. Bergströms bok har jag använt i den del av uppsatsen som berör samspelet 

mellan socialdemokrati och skolpolitik.  Den har även hjälpt mig i förståelsen av de statliga 

utredningar som gjordes under slutet av 70-talet. 

 

Eva Haldéns bok ”Den föreställda förvaltningen – En institutionell historia om central 

skolförvaltning” är också en statsvetenskaplig avhandling, som har vidgat mina kunskaper 

och min förståelse för skolan som organisation. Avhandlingen används som källa i de stycken 

i uppsatsen där förändringen av skolförvaltningen ventileras. Båda dessa sistnämnda 

statsvetenskapliga avhandlingar har bidragit till min ökade uppfattning kring ämnets 

komplexitet beträffande skolan som en förvaltning samt den socialdemokratiska skolpolitiska 

reformivern..  
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1.4  TEORI OCH METOD 

 
Till uppsatsen har jag valt att använda Bo Rothsteins teorier kring reformer inom statliga 

ämbeten. Rothstein är statsvetare och en aktiv skribent. Listan på utgiven litteratur är 

imponerande. Han har sedan sin avhandling ”Den socialdemokratiska staten – Reformer och 

förvaltning inom svensk arbetsmarknads- och skolpolitik” utgiven 1986, publicerat en rad 

med litteratur som berör frågor inom statliga instanser. 

 

 I framställningen av den här uppsatsen har jag använt två böcker som Bo Rothstein skrivit: 

den ovan nämnda avhandlingen och boken: ”Vad bör staten göra? Om välfärdsstatens 

moraliska och politiska logik”, 1994.  Dessa två böcker kompletterar varandra på så sätt att 

den först nämnda är utgiven 1986, tre år innan kommunaliseringen inom skolan genomdrevs 

och den andra är utgiven, 1994, fem år efter beslutet fattats.  

 

 

2. BAKGRUND 

 
Som jag tidigare nämnde i inledningen så var skolan och dess förvaltning under 1970-och 

1980-talen ständigt föremål för utredningar. Frågan om ansvarsfördelningen mellan stat och 

kommun var ett förhärskande inslag i dessa utredningar.1 I den här bakgrunden ges en kort 

beskrivning av de olika beslut och utvärderingar som gjordes under resans gång fram till 

beslutet hösten 1989.  

 

På 70-talet omfattade den svenska gymnasieskolan i princip samtliga ungdomar från 16 år, 

vilket var bidragande till att man inom skolan i större utsträckning måste ta hänsyn till elevers 

önskemål. Ett av skolans syften var, och är fortfarande, att skapa kunniga människor för den 

svenska arbetsmarknaden. Därför blev det nu viktigt att granska arbetsmarknadens behov, 

statliga och kommunala finanser och övergripande samhällsmål, vilket i sin tur ökade kraven 

på rationalitet och effektivitet. Flera av de mål som skolan skulle uppfylla var ofta motstridiga 

i sig och möjliga att tolka på olika vis.  

 

                                                
1 Haldén, Eva, Den föreställda förvaltningen – En institutionell historia om central skolförvaltning, s. 77 
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Nya krav, önskemål och behov leder till att från slutet av 70-talet kan man urskilja en röd tråd 

som leder fram till propositionen 1988/89:41 som i sin tur ligger till grund för 

kommunaliseringsbeslutet.  

 

Som ett första steg mot kommunens inflytande i skolan anses vara betänkandet ”Skolans 

regionala ledning” (SOU 1973:48) I betänkandet tas ställning för en utveckling mot ett ökat 

kommunalt ansvar för skolan, vilket ledde fram till ett förslag från utredningen att samtliga 

lärare och skolledartjänster borde tillsättas lokalt av respektive skolstyrelse. Det slutade den 

här gången med att tjänsterna tills vidare skulle kvarstå som statligt reglerade. Betänkandet 

åtföljdes två år senare av en utredning om skolan, staten och kommunerna som förkortades till 

SSK-utredningen (1975), där frågan om kommunen kan vara huvudansvarig för skolan 

ventilerades.  

 

Ytterligare tre år senare, 1978, kom ett slutbetänkande från SSK-utredningen (1975) ”Skolan, 

en ändrad ansvarsfördelning” (SOU 1978:65) I utredningen fördes en diskussion om ett vidgat 

och mer samlat kommunalt inflytande över all skolpersonal. Det framgår även i utredningen 

att denna reform med ett `helkommunalt´ huvudmannaskap för all skolpersonal bör 

genomföras stegvis under ett längre tidsperspektiv. Som ett första steg i denna process 

föreslogs att alla tjänster inom skolväsendet skulle tillsättas av kommunerna men att de 

fortfarande skulle vara statligt reglerade, vilket kan ses som ett vidare steg mot en 

kommunalisering av skolväsendet. 

 

Under 1980- talet fortsatte utvecklingen av decentraliseringstanken av personalfrågor inom 

skolområdet i form av Skoladministrativa kommitténs (SAK) betänkande ”Förenklad 

skoladministration” (SOU 1980:5) Med underlag av ovannämnda utredningar lade den 

socialdemokratiska regeringen fram förslaget; om en decentralisering och förenkling av 

tillsättningsförfarandet av lärare och skolledare i propositionen om den statliga 

skoladministrationen  (1980/81:107). Avvecklingen av den statliga regleringen av tjänster är 

fortfarande inte omnämnd. Propositionen godkändes av riksdagen. (UbU 38, rskr 395) 

 

 I 1985 års budgetproposition (1984/85:100, bilaga 10) föreslås att den statliga regleringen av 

skolcheftjänster skall upphävas fr.o.m. 1985-07-01. Riksdagen biföll även den här 

propositionen. (UbU 16, rskr 234) 
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Några år senare var det dags för en ny proposition (1988/89:4) där den berörda frågan om 

skolans utveckling och styrning genomsyras. I och med det närmade man sig radikalt den 

förändring där huvudansvaret för skolverksamheten skulle förskjutas från staten till de olika 

kommunerna i landet. I propositionen föreslås att samtliga skolledar- och lektorstjänster ska 

tillsättas av kommunerna fr.o.m. 1989-07-01. Propositionens huvudmål var att skapa 

förutsättningar för en läroplansenlig undervisning. Dess delmål anges vara att skapa en 

förbättrad målstyrning, förändrad ansvarsfördelning stat/kommun, effektivare skolledning, 

flexibel personalpolitik, förbättrad elev- och föräldrainflytande samt effektivare nationell och 

lokalutvärdering.  

 

Samma syften och formuleringar återfinns i den slutliga propositionen från regeringen 

(1989/90:41) om kommunalt huvudmannaskap för lärare, skolledare, biträdande skolledare 

och syokonsulenter. Propositionen kan ses som slutprodukten av olika propositioner och 

betänkanden rörande gymnasieskolan under 1970- och 1980-talet. Riksdagen enades om att 

godkänna propositionen, 1989/90:41, den 26 oktober 1989. Beslutet innebar att 

kommunaliseringen av skolan nu skulle genomföras. 

 

 

2.1 KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP 

 
Propositionen 1988/89:41 handlar om kommunalt huvudmannaskap för lärare, skolledare, 

biträdande skolledare och syofunktionärer. I propositionen föreslås att den statliga regleringen 

av de ovan nämnda tjänsterna skall upphöra fr.o.m. slutet av 1990. Det som tidigare benämnts 

som det dubbla huvudmannaskapet kommer att förändras. Kommunerna tar fr.o.m. läsåret 

1991/92 över arbetsgivaransvaret för lärarna från staten.  

 

Före kommunaliseringen av skolan styrdes den som en organisation dels av staten och dels av 

kommunen. Det kan ses som ett arv från både folk- och realskolan. I realskolan fanns en 

statlig reglering av lärartjänsterna. När folk- och realskolan slogs samman till grundskolan på 

1960-talet fick den anställningsformen hänga kvar som en kompromiss och av hänsyn till de 

statligt anställda realskollärarna. De ville inte mista sin ställning som statstjänstemän. 

(proposition1989/90:41) 

 



  9  

Det dubbla huvudmannaskapet innebar att lärare, skolledare, biträdande skolledare och syo-

funktionärer (dagens benämning är studievägledare) inom skolväsendet hade tjänster där 

lönen bestämdes med medverkan av regeringen. Ovannämnda yrkesgrupper inföll under lagen 

om offentlig anställning (LOA), med andra ord tjänsterna var statligt reglerade. Samtidigt som 

staten reglerade lönerna så var de anställda av kommunerna. Arbetsgivaransvaret låg både på 

statlig- och kommunal basis. Den process som pågår under 70-och 80-talet,  där olika 

betänkanden och propositioner leder fram till riksdagens beslut att kommunalisera skolan 

visar på att det fanns ett intresse både från statligt och kommunalt håll att föra över hela 

ansvaret för frågor om löne- och anställningsvillkor för lärare, skolledare och syofunktionärer 

från staten till kommunerna. 

 

 

Den kritik som framfördes mot det dubbla huvudmannaskapet var det hinder det utgjorde när 

en samlad personalpolitik skulle föras i kommunerna och att det även innebar att varken stat 

eller kommun tog det fulla ansvaret skolverksamheten och dess personal. Det administrativa 

merarbetet för kommunerna i och med två olika kollektivavtal för personal som var statligt 

eller kommunalt anställda var ett annat argument som framfördes.  

 

 

2.2 RESUMÉ AV PROPOSITION 1989/90:41 

 
Göran Persson, vår nuvarande statsminister, var skolminister när proposition 1989/90:41 lades 

fram. Det gör honom till huvudaktör och anses därmed som huvudansvarig för propositionen. 

Det finns god grund för att belasta socialdemokratiska partiet och partiets politiker som de 

viktigaste aktörerna bakom reformintentionerna inom skolpolitiken. Detta eftersom de under 

80-talet dominerade det socialdemokratiska partiet i riksdag och regering. Det är kring de 

socialdemokratiska reformintentionerna som kompromisser, motstånd och uppgörelser 

cirkulerat2 

 

Proposition 1989/90:41 är uppdelad i sex avsnitt som slutligen leder fram till den hemställan 

Persson gör till regeringen, gällande en förändring av huvudmannaskapet för skolans 

personal.  
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Persson inleder propositionen med att sammanfatta den utveckling som skett i riktning mot en 

förändring av skolans ansvar. Denna förändring bör enligt Persson rimligt leda fram till ett 

beslutet om ett kommunalt huvudmannaskap. 

 

I det påföljande avsnittet ”Ett samlat kommunalt driftansvar” framställer Persson att ett samlat 

kommunalt driftansvar underlättar övergången från regelstyrning till målstyrning. (En 

förklaring till dessa två olika begrepp ges längre fram i texten) Statsrådet anser även att ett 

kommunalt ansvar ökar skolpersonalens inflytande över sin egen arbetssituation. Persson tror 

att förslaget ska underlätta för skolan att nå sina mål och att man effektivare inom 

kommunerna ska kunna nyttja sina resurser. Han menar att en diffus ansvarsfördelning mellan 

huvudmännen stat och kommun är en kombination som inte gynnar utvecklingen inom 

skolan. 

 

Persson framhäver tydligt att propositionen inte får leda till att den likvärdiga utbildning som 

finns i landet ska äventyras. Som stöd för sitt uttalande visar han på det utredningsarbete som 

gjorts i utbildningsdepartementet. Arbetet påvisar, enligt Persson, att den statliga regleringen 

av lärar- och skolledartjänster inte är en förutsättning för en likvärdig skola över hela landet. 

Istället ska likvärdigheten garanteras genom bättre läroplaner, uppföljning och utvärdering, 

lärarutbildning och fortbildning. 

 

Persson understryker att staten ska fortsätta att ange de nationella målen för skolan medan 

kommunerna ska ha friheten att välja vägar och medel att nå de statligt utnämnda målen. 

Propositionens syfte är att öka lärares, elevers och föräldrars inflytande över skolan. Detta 

eftersom de beslut som ska fattas rent geografiskt ligger närmare dem som ska idka dem. 

Persson tror att kommunikationen mellan lärare, skolledare, elever och föräldrar ska förbättras 

i och med förslaget.  

 

I avsnittet ”Fortsatt likvärdighet i ett målstyrt skolsystem”  förtydligar Persson att han inte tror 

att det är den statliga regleringen av tjänster inom skolan som är garanti för en rikstäckande 

likvärdig skola. Det som ska gå i god för en jämlik skola är istället olika styrmedel och 

utvärderingar. För att styrmedlen ska förutsätta en likvärdig skola måste de, enligt Persson, 

vara tydliga i sina målangivelser. För att målstyrningen ska kunna följas krävs en skola med 

                                                                                                                                                   
2 Rothstein, Bo, Den socialdemokratiska staten – reformer och förvaltning inom svensk arbetsmarknads- och 
skolpolitik, s. 83 



  11  

kvalificerade lärare och persona. Därför anser Persson att lärarutbildningen är viktig och att 

skolan även måste förbättra fortbildningsmöjligheterna för den redan utbildade och 

verksamma skolpersonalen.  

 

Att ansvarsförändring kommer nu menar Persson beror på att tidigare behövdes den centrala 

styrningen när skolan kvantitativt skulle byggas ut. När detta nu är slutfört är det dags att 

bygga ut skolan kvantitativt och då är kommunernas ansvar och inflytande av stor vikt. 

 

Under rubriken ”Driftansvar förutsätter personalansvar” handlar om att den statliga 

regleringen ska upphöra så att det kommunala driftansvaret ska införas för att det i sin tur ska 

leda till ett ökat personalansvar. Statsrådet har åsikten att det dubbla huvudmannaskapet leder 

till att ingen av parterna tar det egentliga ansvaret för arbetstagarna.   

 

Göran Persson visar i propositionen att han är medveten om att lärarkåren oroas över förslaget 

om att kommunen tar över ansvaret över personalfrågor. Det innebär att möjligheten att 

överklaga ett beslut som gäller ett tillsättningsärende inte längre är möjligt. Den 

ställföreträdarlag som tidigare varit gällande från 1960-talet kommer också att upplösas. 

Statsrådet hävdar att dessa frågor som tidigare reglerats av staten kommer fortsättningsvis att 

styras genom kollektivavtal. Kravet på behörig personal kommer att vidhållas även i 

framtiden, lovar Persson. 

 

Regeringen anslöt till de förslag som lades fram i propositionen och beslöt att föreslå 

riksdagen att anta proposition 1989/90:41 som konkret innebar en kommunalisering av den 

svenska skolan. 

 

 

3. DEBATTEN I MEDIA 

 

Propositionen ”Om skolans utveckling och styrning” (1988/89:4) sätter i gång debatten i 

media. Oron bland lärare och fackombud växer sig stark och gör sig gällande i fack- och 

dagstidningar. I artikeln ”Politiker hot mot skolan i små kommuner” av Ellinor Reimer-

Eriksson (Skolvärlden 29/90) uttalar sig två lärare om sina farhågor med den genomförda 

propositionen.  
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De befarar bland annat att skolans ekonomi kommer att försämras och anser att de lokala 

politikernas okunskap kan bli ett hot mot skolans verksamhet. Båda lärarna Tord Gustavsson 

och Ulla Rose är aktiva i Töreboda kommun, vilket är en liten kommun i Västergötland. I små 

kommuner där alla känner varandra finns det enligt Gustavsson ett prekärt problem:  

 

”…det är extra stor risk för `svågerpolitik´ i en liten kommun…”.  ”Och det är någonting 

som absolut inte får ske med läraryrket. Först och främst måste utbildning och 

yrkeserfarenhet avgöra”. 

 

Ett annat problem, enligt Gustavsson och Rose, inför framtiden är att om man tar anställning 

på en skola i en närliggande kommun får man inte tillgodoräkna sig tjänsteåren i sin 

hemkommun. De är även starkt kritiska till den arbetsförlagda tiden som propositionen 

innehåller.  Den skola de arbetar på har helt enkelt inte de förutsättningar som krävs för att 

lärarna ska kunna arbeta på skolan. ”Vi får helt enkelt inte plats. Vi kan ju inte sitta i knät på 

varandra och jobba i skolan!” 

 

 

Göran Persson skriver i artikeln ”Likvärdigskola med kommunalt huvudansvar” 

(Arbetarbladet 1989-04-28) om huvudmannaskapet för skollärarna. Skolministern skriver: ”Vi 

har bekymmer med det delade huvudmannaskapet för skolans lärare.” Problemet är enligt 

Persson att kommunerna tillsätter lärartjänsterna men att det är staten som reglerar 

arbetsvillkoren. Han skriver vidare ”Det skapar otydlighet och osäkerhet.” Statsministern 

påpekar i artikeln att lärarnas motstånd mot kommunaliseringen av skolan beror på en oro för 

att utbildningskvaliteten kan komma att skilja sig mellan olika kommuner. Persson garanterar 

i artikeln att den nationella utbildningsstandarden inte ska äventyras. 

 

 

En halv månad senare intervjuar Ove Engman, Lärarnas Riksförbunds ordförande, Göran 

Persson för LR:s facktidning ”Skolvärlden” (1989:13, 1989-05-19). Den stora frågan i 

artikeln är: ”Har du nu bestämt dig för att kommunalisera lärarna helt?”  Perssons svar på 

frågan är att han anser att skolan är i kris. Han är tveksam till att det inom skolan används de 

rätta styrmetoderna. Han menar att en bättre skola skulle bestå av lärare, elever och föräldrars 

inflytande. För att så ska kunna ske måste kommunerna ha hela driftansvaret. Staten ska bidra 
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med målformuleringar och utvärderingar. Enligt Persson ska kommunernas totala ansvar leda 

till att lärarnas löner och personalutveckling ska förbättras.  

 

Stig Malm, LO:s ordförande, och Björn Rosengren, TCO:s ordförande, skriver tillsammans 

artikeln ”Kommunalisering gynnar lärarna” i Dagens Nyheter (1989-11-23).  Malm och 

Rosengren ger i artikeln sin syn på kommunaliseringen. Underrubriken lyder: ”Det är 

naturligt att ta det avgörande steget nu”.  Valet av rubrik visar tydligt författarnas ståndpunkt. 

De menar i artikeln att tendenserna till decentralisering är klara och tydliga inom den 

gemensamma sektorn och därmed är det givet att steget nu ska tas även inom skolan.  De 

anser att kommunerna bör få det renodlade driftansvaret och det fulla ansvaret för personalen. 

Malm och Rosengren stödjer skolminister Göran Persson i hans strävan att avskaffa av det 

dubbla huvudmannaskapet. Följande citat belyser att Malm och Rosengren tror att i och med 

kommunaliseringen kommer en bättre arbetsmiljö skapas för lärare och elever: 

 

 ”I en decentraliserad skola riktas intresset mot det vardagliga arbetet som lärare och elever 

utför och de politiska besluten flyttas närmare den. Det ger förutsättningar för ett växelspel 

mellan lärare, föräldrar, elever och lokala politiker.” 

 

Både Rosengren och Malm avfärdar även den kritik som framförts av lärare och allmänhet att 

den nationellt likvärdiga skolan skulle hotas på grund av kommunaliseringen. 

Artikelförfattarna menar att den likvärdiga skolan bevaras tack vare en läroplan som tydligt 

anger målen för skolans verksamhet. 

 

Malm och Rosengren skriver att LO och TCO bryr sig om skolan och att kommunaliseringen 

är en fråga som i högsta grad berör facken.  De tror att ett delat huvudmannaskap – lärare är 

kommunalt anställda men statligt reglerade – leder fram till en dålig situation för de anställda. 

”Två arbetsgivare är ofta lika med ingen arbetsgivare alls”.  

 

I artikeln ”Vår kommun är beredd att ta över lärarna” SACO-tidningen 1/90 framställs en 

diskussion mellan en rektor, en lärare, en skoldirektör och en skolpolitiker. Artikeln är skriven 

av Maja Ahlroos och Peter Starnert och publiceras just efter att lärarstrejken, som bröt ut före 

kommunaliseringsbeslutet i riksdagen, var över. Artikeln visar på att skolledningen är positiv 

till avskaffandet av det dubbla huvudmannaskapet. ”Hittills har den ena arbetsgivaren kunnat 

gömma sig bakom den andra” säger rektor Harry Larsson som blir intervjuad i artikeln. Han 
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fortsätter: ”Arbetsgivaren har funnits till namnet, men  knappt gått att nå. Nu kommer vi 

närmare våra beslutsfattare”.  Skoldirektör Lars Höglind instämmer: ”Det är självklart bättre 

med en lokal arbetsgivare som finns nära själva verksamheten”.  Ingegerd Undvall som 

undervisar i matematik och fysik är däremot mer kritisk inför den stundande kommuna- 

liseringen. Hon menar i intervjun att: 

 

 ”Risken är skor för framtida skillnader mellan kommunerna vad gäller:  löner, likvärdig 

standard för eleverna, likvärdig miljö.” ”Redan i dag – med staten som garant- finns 

påtagliga skillnader mellan skolorna i t.ex. en fattig kommun som Botkyrka och dem i det 

välbärgade Djursholm” 

 

Ingegerd Undvall undrar även hur det ska gå för skolan när statsbidragen inte längre är 

öronmärkta. Hon är orolig för att lokala politiker kommer att prioritera frågor som berör barn-

och äldreomsorg framför skolfrågor. Att Ingegerd Undvall är kritisk till förslaget är högst 

synbart hon gör även i intervjun en provokativ jämförelse:  

 

”Ingen skulle väl drömma om att kommunalisera armén med varierande moderata och 

socialdemokratiska regementen.” 

 

En stor fråga som diskuteras i artikeln mellan skolledning och lärare är huruvida lärare med 

den nya propositionen kommer att åläggas ytterligare uppgifter som faller utanför 

undervisningsramen. Skolledarna anser att lärare fortsättningsvis ska anställas för att 

undervisa, men de tror att ett närmare samarbete mellan skola och barnomsorg kommer att 

gynnas. Ingegerd Undvall befarar dock att redan nu har skolan blivit ålagda uppgifter: 

 

 ”…allt från dans- och mopedundervisning till sociala och teoretiska uppgifter. Jag tror att 

det måste begränsas. Det finns ingenting viktigare än att ge unga människor självkänsla. Och 

det kan de få bara om de behärskar dessa grundläggande färdigheter; läsa, skriva och räkna: 

Det är skolans viktigaste uppgift” 

 

Kommunaktuellt är Svenska Kommunförbundets facktidskrift. Anitra Steen, Göran Perssons 

dåvarande statssekreterare, skriver ett inlägg (nr 1, 11 januari 1990) om tankarna kring 

kommunaliseringen. Hon poängterar att det inte är de lokala politikerna som ska få mer att 

säga till om skolan utan lärarna, skolledarna och eleverna. Steen menar i sitt inlägg att målen 
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kommer att vara detsamma, det är medlen som skall tillåtas variera. Steen skriver vidare i sitt 

inlägg att:  

 

”Kommunernas uppgift blir att bestämma hur skolan skall organiseras. Resten av skolarbetet 

skall ledas och utvecklas professionellt med stöd av läroplanen. Läroplanen måste skrivas om 

och bli mera praxis, dels för att kunna användas för utvärdering och tillsyn och dels för att 

övergången från regel- till målstyrning skall fungera. Hur målen uppfylls avgör lärare, 

skolledare och elever. Här skall politikerna hållas utanför.” 
 

 

I samma nummer av Kommunaktuellt uttalar sig Marie Pernebring (skolansvarig på 

Kommunförbundets personalpolitiska avdelning) och Mats Ekholm (då docent i pedagogik 

och lärarutbildare och numera utnämnd till generaldirektör för Skolverket). Marie Pernebring 

rör om i den heta grytan totalt med sitt uttalande:  
 

”Efter den 1 januari är lärarna en grupp av kommunalanställda som vilka andra grupper 

som helst. De kan inte kräva att få samma förmåner som de hade i statlig tjänst. Det kan inte 

bli tal om särskilda villkor för skolans personal.” 
 

Mats Ekholm fortsätter i sitt inlägg att uttala sig om lärarnas kommande situation. Han 

skriver: 

 

  ”Ökad flexibilitet är en viktig ingrediens i den nya skolan. Det går att anställa lärare, som 

saknar alla formella bitar i sin utbildning, om man vet, att personen kan jobbet.” 

 

 Ekholm tror inte heller att det i praktiken är nödvändigt att rektorer och studierektorer har 

lärarutbildning.  

 

Mats Ekholm menar att den diskussion som pågår handlar om makt. Det gäller för skolledare 

och lärare att förstå vem det är som är dess ägare, vem som köpt det arbete man utför. ”En 

kulturrevolution är på gång i klassrummen under 1990-talet.”  Pernbring och Ekholm har 

gemensamt i sina inlägg konstaterat att de argument som lärare lyft fram mot 

kommunaliseringen har inte beslutsfattarna tagit hänsyn till. 
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Marie Pernbring är senare under samma år föremål för en intervju i Svensk Skoltidning (nr 

11/90).  I intervjun är hennes ståndpunkt tydlig: Hon är optimistisk beträffande 

kommunaliseringen. Som representant för Kommunförbundet visar hon på att de är för ett 

individuellt och differentierat lönesystem. Hon är medveten om att Lärarförbundet har 

reagerat på det. Pernebring tror i sin intervju att lärarnas farhågor för att det nya systemet ska 

göra slut på den traditionella synen om lika lön för lika arbete är överdrivet. Men hon menar 

att systemet fungerar redan inom barnomsorgen och anser därmed att dessa farhågor kommer 

att bedarra med tiden.  

 

Avslutningsvis framgår i intervjun, med tydlighet, att Kommunförbundet inte tilltalas av det 

faktum att staten även i framtiden skall ha medbestämmanderätt över kommunerna. 

 

 

”Styrs skolministern från Grönköping” är rubriken på en artikel publicerad i Dagens Nyheter 

(1989-12-05). Titeln avslöjar att författaren Jörgen Ullenhag (SACO:s ordförande) är kritisk 

till det beslut riksdagen har fattat. Ullenhag inleder sin artikel på ett framsynt sätt när han 

skriver att regeringen nu med proposition 1989/90:41 vill sätta punkt för en av decenniets 

hetaste frågor. Så enkelt är det inte enligt Ullenhag utan han anser redan då 1989 att frågan 

har hanterats på ett så märkligt sätt att diskussionen kommer leva kvar länge. 

 

Han kritiserar starkt det sätt förhandlingarna har gått till väga. Han påpekar att först fördes 

kommunaliseringsfrågan in i avtalsförhandlingarna för att sedan lyftas ut för att beslutet 

skulle ligga på politisk nivå men slutligen så lyftes frågan in igen. Det här förvirrade 

förhandlingsförfarandet har lett till att ena stunden har SACO:s förhandlare förhandlat med 

den statliga arbetsgivaren för att nästa stund förhandla med den kommunala och t.o.m. ibland 

med båda samtidigt.  

 

Historikern Hans-Albin Larsson skriver i Kvällsposten (1989-12-14) artikeln ”Den slutgiltiga 

lösningen på adjunktsfrågan”. I artikeln kan man skönja en viss ironi när Larsson inleder 

artikeln med att tacka Göran Persson för den väl förberedda och skickligt genomförda 

kommunaliseringen. Det han tycker är mest beundransvärt i Perssons agerande är att han inte 

har låtit sig nedslås utan blint hållit fast vid sin tanke trots att den stora delen i omgivningen 

rasat mot hans förslag. Fortfarande med en ironisk underton anser Larsson att det var 

genialiskt av Persson att ge TCO-anslutna lärare en så hög lön så att de skulle acceptera det de 
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alltid varit emot, en kommunalisering. SACO-anslutna lärare däremot har inte lyckats att få 

samma lönelyft. I och med det har Göran Persson lyckats med konsten att splittra 

lärarförbunden.  

 

Utan ironi men med ett explicit budskap skriver Per Bondelid (ledamot för moderaterna i 

Stockholms skolstyrelse) och Jörgen Kleist (borgarrådssekreterare på skolroteln i Stockholms 

stadshus) en artikel i Svenska Dagbladet (1989-12-09) ”Avgå Göran Persson”. Deras budskap 

är uppenbart. De inleder artikeln: ”Skolminister Göran Persson bör avgå.  Han bär 

personligen ansvaret för den nu sedan flera veckor pågående lärarkonflikten.” 

Skribenterna anklagar Persson för att byråkratisera skolan och göra lärarrollen mindre fri. De 

anser att: ”… det finns anledning att känna oro för följderna av den nu pågående konflikten.” 

”Det är naivt att tro att detta inte kommer att påverka undervisningens kvalitet.”  

 

Det missnöje som råder mellan TCO-anslutna lärare och SACO-anslutna lärare kan enligt 

artikelförfattarna leda till att lärare som har alternativa karriärvägar kommer att söka sig bort 

från skolan. ”Mycket talar för att konflikten kommer att bli upptakten till en flykt från 

läraryrket.” 

 

3.1 DEBATTEN I RIKSDAGEN 
 
När regeringens proposition 1988/89:4 ”Om skolans utveckling och styrning” lades fram 

reagerade bland annat Lars Leijonborg och lade in en motion till riksdagen 1988/89:Ub5 

(1988-10-18) I den motionen visar Lars Leijonborg m.fl. (fp) på en fara med 

kommunaliseringen. De menar att den kan leda till fler elever i varje klass. Detta med tanke 

på att skolan redan idag anses som dyr av Svenska Kommunförbundet. Rädslan för större 

klasser grundar sig även på att Folkpartiet saknar i regeringens proposition möjligheterna till 

en regelförändring som skulle göra det möjligt för skolor att använda delar av 

förstärkningsresursen till en generell minskning av klasstorlekarna. Motionen igenom andas 

om en misstro från Folkpartiets sida till Socialdemokraternas proposition (1988/89:4). I övrigt 

var de politiska reaktionerna på propositionen mycket få. Propositionen gick i det närmaste 

spårlöst förbi i valdebatten hösten 1988.3 Detta trots att proposition 1988/89:4 var den första 

skolproposition som tydligt visade en ny uttänkt form för styrning av skolan, målstyrning. I 

                                                
3 Bergström, Göran, Jämlikhet och kunskap – Debatter och reformstrategier i socialdemokratisk skolpolitik 1975 
–1990, s.198 
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propositionen riktas kritik till det detaljreglerade styrsystemet. Den anses vara ineffektiv och 

garanterar inte att viktiga mål nås.4 

 

Följande citat belyser kritiken:  

 

”Enligt vår uppfattning drar inte regeringen de riktiga slutsatserna av sina egna resonemang. 

Elevers och föräldrars inflytande måste förstärkas i långt större utsträckning än vad som 

föreslås i propositionen.” 

 

En likvärdig reaktion gör Olof Johansson m.fl. (c) i motionen 1988/89:Ub2. Han anser det 

osunt att riksdagen ofrivilligt fått rollen som part i en fråga om löne- och anställningsvillkor 

för skolans personal. De yrkar därför att proposition 1988/89:4 ska avslås. 

 

När sedan regeringen lägger fram proposition 1989/90:41 ”Om kommunalt huvudmannaskap 

för lärare, skolledare, biträdande skolledare och syofunktionärer” (1989-10-26) så tar debatten 

i riksdagen fart igen. Frågan om hur skolan ska styras väcker de olika partirepresentanternas 

intresse. Olika ställningstaganden och många synpunkter ventileras i utbildningsutskottet. 

Nedan följer en sammanställning av de motioner som läggs fram i utbildningsutskottets 

betänkande 1989/90:UbU9: 

 
I motionen 1989/90:Ub2 skriven av Olof Johansson (m.fl.) Centerpartiet begärs avslag av 

regeringens proposition 1989/90:41. 

 

Representanterna, för Moderata Samlingspartiet i riksdagen, Hans Nyhage (1989/90:Ub4), 

Ann-Cathrine Haglund m.fl. (1989/90:Ub5) och Margit Gennser (1989/90:Ub7), yrkar 

samtliga i sina motioner att riksdagen ska avslå proposition 1989/90:41. Enligt motion 

1989/90:Ub4 av (m) menar Hans Nyhage att statsrådet Göran Persson utlovade i 

föredragandet av prop.1988/89:150,(bilaga 4) att en bred analys av innebörden i och 

konsekvenserna av en kommunalisering av vissa tjänster inom skolan. Utifrån detta 

analysarbete skulle det enligt Persson klarläggas hur man genom utveckling av andra 

styrinstrument skulle kunna garantera de nationella målen för arbetet i skolan även vid ett 

                                                
4 Bergström, Göran, Jämlikhet och kunskap – Debatter och reformstrategier i socialdemokratisk skolpolitik 1975 
–1990, s.197 
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eventuellt kommunalt huvudmannaskap. Motionären Hans Nyhage (m) menar att någon sådan 

analys inte föreligger och vill därför avslå regeringens proposition.  

 

Ann-Cathrine Haglund (m) yrkar på avslag i sin motion 1989/90:Ub5 eftersom regeringens 

förslag leder till ett ökat politikerinflytande på skolan på lokal nivå. Hur inflytandet ska se ut 

är inte tydligt framställt i proposition 1989/90:41. 

 

 ”Förslaget stämmer inte heller överens med det faktum att regeringen och Statens 

arbetsgivarverk (SAV) har lagt ett bud, där kommunaliseringen inte är en förutsättning”.   

 

Haglund är även i sin motion stark kritisk till att propositionen används som ett 

påtryckningsmedel i pågående avtalsrörelse.  

 

Margit Gennser motion 1989/90:Ub7 visar också på att propositionen bör avslås av samma 

anledning som Ann-Cathrine Haglunds motion. Gennser hävdar att frågan om kommunalt 

huvudmannaskap måste få vila under en avsevärd tid eftersom regeringens och SAV:s 

handläggning starkt kan kritiseras.  

 

Lars Leijonborg m.fl. (fp) visar i sin motion 1989/90:Ub9 att en parlamentarisk kommitté 

penetrerat frågan om kommunalisering. Resultatet blev den statliga utredningen SOU 1988:20 

”En förändrad ansvarsfördelning och styrning på skolområdet”. Utredningen visar att 

kommittén gemensamt kommit fram till att en förändring bör avstyrkas. Dessutom menar 

motionären Leijonborg att frågan om kommunalisering inte behandlats som sakfråga i 

riksdagen innan den togs upp i avtalsrörelsen. Det tyngsta argumentet för att avslå 

propositionen är enligt Leijonborg den kraftiga opinionen från lärare.   

 

Leijonborg påpekar även i motionen att det framstår som felaktigt att besluta om en 

lärartjänster och andra tjänster inom skolans väggar så länge man inte har vetskapen om hur 

statsbidragssystemet ska utformas samt hur de nya styrinstrumenten ska innehålla.  

 

 

Claes Roxberg m.fl. (miljöpartiet) yrkar även de på avslag med motionen 1989/90:Ub3. De 

menar att riksdagen måste behandla utformningen av statsbidragssystemet, målstyrning och 

kommunaliseringsfrågan samtidigt i riksdagen. Dessa tre beståndsdelar inom skolan kan inte 
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separeras och behandlas vid olika tillfällen. Miljöpartiet önskar att propositionen omarbetas. 

Statsbidraget bör enligt Miljöpartiet vara elevrelaterat. 

 

 

I motsats till högerblockens partier så bifaller Lars Werner m.fl. (vpk) propositionen i 

motionen 1989/90:Ub8, där motionärerna dock ställer ett antal villkor som t.ex.:  

 

• Riksdagen ska fastställa nationella behörighetskrav för lärare. 

 

• Öronmärkta statsbidrag till kommunernas skolverksamhet. Statsbidraget ska ej heller 

understiga den summa som var budgeterat för 1988/89. 

 

• Kommunerna ska erbjudas förmånliga lån som kan bidra till förbättring av den fysiska 

miljön. 

 

 

Motionärerna från Vpk välkomnar den del av propositionen där Persson vill slå ett slag för 

lärarnas fortbildning. De föreslår i sin motion att ett stipendiesystem borde utformas i syfte att 

tillgodose fortbildningsbehovet bland lärare. Vpk-motionärerna stödjer även kravet på att 

kvaliteten på lärarutbildningarna och lärarfortbildningen ska förbättras. De vill att riksdagen 

ska begära ett program för organisationen och finansieringen av dessa. Motionen innehåller 

även ett förslag att statliga lån ska ställas till förfogande för att lösa arbetsmiljöproblem inom 

skolan. 

 

I sin motion framhåller Lars Werner m.fl. att de nationella målen för skolans verksamhet 

måste anges av regering och riksdag i avsikt att förhindra en framtida ojämlik skola. En skola 

där utbildningsstandarden varierar mellan olika kommuner. Om inte kommunerna följer de av 

staten angivna mål och regler för skolverksamheten bör enligt Vpk sanktioner vidtas.  

 

I den sista delen av motionen understryker de att lärarnas krav på behörighet inte får rubbas. 

Lärarbehörigheten ska vara en garanti för en likvärdig undervisningsnivå bland Sveriges 

kommunala skolor. 
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4. SAMMANFATTNING AV UTBILDNINGSUTSKOTTETS BEDÖMNING 

 
Majoriteten inom utbildningsutskottet framhåller i betänkandet som är resultatet av 

propositionen och de påföljande motionerna att lärare är den viktigaste resursen inom skolan. 

Vilket innebär att lärarutbildning och lärarfortbildning är av stor betydelse för att skapa en 

skola i utveckling, en skola för framtiden. Utbildningen av kommande lärare och redan 

behöriga lärare har även en viktig roll i likvärdighetssträvan i undervisningen i svenska 

skolor.  

 

I betänkandet från utbildningsutskottet utlovas 50 miljoner kronor per år under en 

tioårsperiod. Pengarna ska vara avsedda för kompletteringsfortbildning av lärare med en 

lärarexamen av äldre karaktär. Tänkta grupper inom lärarkåren var bl.a. lärare som hade 

utbildning för att undervisa årskurs 1-3. (Den yrkesgrupp av lärare som kallades 

lågstadielärare) I och med förändringen av lärarutbildningen så måste dessa skolas om till det 

vi i dag kallar 1-7 lärare.  

 

Utskottet ställer sig positiv till vpk-motionen där fortbildningsbehovet bland lärarna lyfts 

fram. De tycker även att förslaget, i vpk-motionen, om ett stipendiesystem med syfte att 

stimulera fortbildning bland lärare är intressant. 

 

Beträffande den fysiska arbetsmiljön för elever, lärare och övrig skolpersonal föreslår 

utskottet ett stimulansbidrag på 300 miljoner kronor per år i en tioårsperiod. Bidraget ska 

ställas till kommunernas förfogande och vara avsett för förbättringar av skolornas fysiska 

miljö. Under 1991 ska detta bidrag bli gällande, föreslår utskottet. 

 

Det statsbidrag till grundskolan som återfinns i 1989/90:41 bör enligt utskottet ha tydliga 

föreskrifter vad de ska vara avsedda för. Bidragets syfte ska vara explicit så att de inte 

används i någon annan kommunal verksamhet utan de ska obönhörligt gå till skolorna inom 

respektive kommun. 

 

Utbildningsutskottet förordar att en viss detaljstyrning måste råda för att främja den 

skolpolitik som föreslås av skolminister Göran Persson. Områden som utskottet anser extra 

viktigt att bevaka är bl.a. att inte regionala skillnader eller förutsättningar får råda, samt att 
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elevantalen i klasserna ej bör överstiga och att antalet anställda skolledningspersonal i 

kommunerna bör hålla samma norm som är gällande under 1989.  

 

I utbildningsutskottets betänkande framgår även att ett sanktionssystem torde vara lämpligt att 

utforma. Sanktioner ska kunna vidtas mot kommuner som inte tar hänsyn till mål och regler 

som staten föreskriver ska vara rådande inom skolverksamheten. Sanktionsområdet ska 

inkludera hela skolverksamheten: skollokaler, skolhälsovård, läromedel, skolmaterial och 

skolbibliotek.  

 

Att regeringen även i framtiden kommer att fastställa meritvärderingsbestämmelser för 

tjänster inom skolan är någonting som utbildningsutskottet förutsätter. Regler för rekrytering 

av behörigpersonal är enligt betänkandet regeringen skyldig att fastställa. ”Tillsättningen av 

lärare skall även fortsättningsvis ske på grundval av skickligheten för läraruppgifterna”  

 

De mål som ska formuleras i de olika läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan bör 

vara tydliga och möjliga att nå och genomföra. Undervisningsmetod och frågor av pedagogisk 

karaktär är vigt åt lärare och elever, anser utskottet. Det ska finnas en klar gräns mellan 

förtroendevaldas och skolledares inflytande över den kommunala skolverksamheten. I 

betänkandet tar de stöd och hänvisar till UbU 1983/84:3 och statliga offentliga utredningen 

från 1986 SOU 1986:11. 

 

I utbildningsutskottets betänkande förordas ett sanktionssystem som är stringent med vpk-

motionen1989/90:Ub8. 

 

Avslutningsvis förordar utskottet, på basis av ovanstående krav, argument och förutsättningar, 

den socialdemokratiska propositionen 1989/90:41, där skolans statliga reglering av vissa 

tjänster ska avvecklas med början 1991-01-01.   

 

 

5. DEBATTANALYS  
 

I de motioner som skrivs till utbildningsutskottet är den politiska uppdelningen för- och emot 

proposition 1989/90:41 uppenbar. Det socialdemokratiska partiet och vpk är positiva till 
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propositionen och de borgerliga partierna är starkt kritiska. Några avvikande enskilda 

socialdemokratiska motioner fanns inte.5 Vpk med Lars Werner som partiordförande är dock 

tveksam till propositionen. I den motion som vpk presenterar i riksdagen framgår att de kan 

tänka sig ett beviljande av propositionen. De ställer dock några tydliga krav som i huvudsak 

berör statliga bidrag till kommunerna som ska vara ”öronmärkta” för skolans verksamhet. Om 

kommunerna tummar på dessa bidrag vill vpk att det ska finnas ett sanktionssystem. Med 

andra ord det sker en överenskommelse mellan de två partier som tillhör vänsterblocket.  

 

Den skarpaste kritiken till propositionen står Moderata Samlingspartiet för. I riksdagen anför 

de i sina motioner att det är anmärkningsvärt att en så stor och väsentlig fråga som 

kommunaliseringen av den obligatoriska skolan inte blir föremål för direkt lagstiftning samt 

att frågans formella sida bortprövats av Konstitutionsutskottet.  

 

Folkpartiet med Lars Lejonborg i täten visar tydligt i både press och genom motioner i 

riksdagen att folkpartiet ifrågasätter genomförandet av kommunaliseringen. De som verkar 

uppröra mest är att kommunaliseringsfrågan har blandats in i en pågående avtalsrörelse. Även 

Centerpartiet visar i motioner till riksdagen att frågan om kommunaliseringen inte är mogen 

att fastställas.  

 

Vänsterpartiet kommunisternas bifall i riksdagen till regeringens proposition leder till en 

majoritet av ledamöter i utbildningsutskottet. Utslaget innebär i själva verket att förändringen 

av huvudmannaskapet är ett faktum. 

 

Argumenten för och emot kommunaliseringen är omfattande. De flesta argumenten från 

socialdemokratiskt håll handlade om att skolan skulle vinna på att endast ha en arbetsgivare. I 

och med det skulle vissa praktiska frågor lösa sig med automatik samt att lärarnas 

förhandlingssituation skulle underlättas. Till bakgrund av argument av den karaktären finns 

decentraliseringstanken, ett instrument för att förenkla beslutsprocessen. Med andra ord att 

föra besluten närmare dem som det berör. Detta för att framledes öka elev- och föräldrar 

inflytandet av skolan. 

 

                                                
5 Bergström, Göran, Jämlikhet och kunskap – Debatter och reformstrategier i socialdemokratisk skolpolitik 1975 
–1990, s.200 
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I debatten kan ett gemensamt intresse hos kommun och stat urskiljas. Kommunerna talade sig 

varm om det befintliga hindret för att föra en samlad personalpolitik och staten om att det 

delade ansvaret gav resultatet att ingen av arbetsgivarna tog sitt ansvar. 

 

Från lärarhåll handlade motargumenten övervägande om en rädsla för en kommande ojämlik 

skola, en oro att beslut berörande skolverksamhet skulle ta en mindre objektiv form. 

Konsekvensen skulle kunna leda till att kommuner med en skral kassa skulle komma på 

efterkälken i motsats till kommuner med en god ekonomi.  

 

De som företrädde lärarna i media och inom de olika lärarfacken såg också en risk med att 

kompetensen hos kommunalpolitikerna var lägre än bland rikspolitikerna.   

 

Statsrådet Göran Persson möter den här oron med argumentet att de kommunala politikerna 

med den närhet de har till väljarna kommer indirekt bli tvingade att prioritera skolan av rädsla 

för att annars inte bli omvalda och därmed mista sina positioner. Perssons motargument till 

lärarnas oro för att den statliga likvärdiga skolan ska få stryka på foten var att likvärdigheten 

ska uppnås genom styrmedel som t.ex. tydliga mål i läroplanerna.   

 

I den socialdemokratiska traditionen har omsorg prioriterats medan lärare sett kunskaper och 

kvalitet viktiga för skolans välmående. I debatten i massmedia kan en rädsla från lärarhåll 

utläsas. En rädsla för att deras professionalism skulle komma att värderas lägre i en 

kommunal skola. Persson möter dessa argument med att påvisa att i den kommunala skolan 

ska fortsättningsvis statliga föreskrifter gälla beträffande behörighetsregler. Att möjligheten 

att överklaga ett tillsättningsbeslut skulle försvinna kunde däremot Persson inte argumentera 

sig fri ifrån.  

 

 

Stig Malm och Björn Rosengren sticker ut hakan i debatten. Båda är representanter för två 

stora fackförbund TCO och LO, som i sin tur har en socialdemokratisk anknytning. I deras 

debattinlägg använder de sig av en argumentationsteknik där slagord som medbestämmande 

är nyckelord. De använder sig även av retoriska frågor som: ”Skulle du tveka att satsa på 

skolan, om du var kommunalpolitiker?”  Deras argument går helt i linje med Göran Perssons 

argument där nationellt likvärdiga skolan inte ska hotas i och med kommunaliseringen. 
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Argument av mindre slagkraftig karaktär står Svenska kommunförbundets representant Marie 

Pernebring (MP) för. Det går dock att läsa av att de argument som hon framhåller är i linje 

med motståndarnas argument. Till motståndarna hör det borgerliga blocket och lärarna.  

Intressant är att Marie Pernebring ser diskussionen endast som en diskussion om makt.  

 

”Politiker,  hot mot skolan i små kommuner.” , ”Det finns hos många politiker en vilja att 

`sätta  dit lärarna´.” var argument som användes i debatten av företrädare från lärarhåll och 

lärarnas fackförbund. Argument av den här karaktären, som innehöll farhågor för 

inkompetenta kommunalpolitiker var ofta förekommande i massmedia. I samma anda lyfter 

Ove Engman (Lärarnas Riksförbund) fram argument som belyser problemet hur lärarna kan 

bli beroende av lokala opinioner efter påtryckningar från elever och föräldrar. ”De kommer att 

bli föremål för godtycke och klåfingrade politiker.” är ett citat som får belysa Engmans 

argument. 

 

Sammanfattningsvis så handlar debatten om kommunaliseringsfrågan i massmedia och 

riksdag om vilken instans eller instanser som ska ha inflytande över skolan. Hur ska makten 

fördelas, om den ska fördelas? Det handlar sist men inte minst om ekonomi och hur skolans 

organisation ska se ut. Diskussionen kring pedagogiska frågor och lärarnas betydande roll för 

elevers bildning är högst marginell i mediedebatten. Frågor kring att säkerställa elevernas 

kvalitet i utbildning tycks inte heller vara argument som är avgörande i tvistefrågan. 

 

6.  EFTERREAKTIONER 
 

Trots den starka kritik som framförs i både media och riksdag så fattas beslutet av riksdagen 

att proposition 1989/90:41 ska aktualiseras. Beslutet bör ses som en kompromiss mellan 

socialdemokraternas intentioner på en förändrad ansvarsfördelning inom skolan och vpk:s 

tydliga krav på den väntade förändringen. Det finns ett problem med kompromisslösningar 

mellan olika partier. Kompromisser kan till ytan se ut som en enighet i sakfrågan men  i 

slutändan endast bli en formuleringsprodukt där motsättningarna döljs eller skjuts upp till ett 

senare lämpligare tillfälle.6 Med anledning av riksdagsbeslutet återfinns inte mindre än 47 

motioner och 38 reservationer och särskilda yttranden i riksdagen.  
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Som debatten i media och i riksdagen visar på så kom detta beslut tillstånd efter det att 

Sveriges Lärarförbund och Facklärarförbundet accepterat kommunaliseringsförslaget, vilket 

sker i samband med ett avtal som innebär ett rejält lönelyft för de två ovan nämnda 

organisationernas medlemmar. Vilket i sin tur leder till att en kil slås in mellan de olika 

fackanslutna medlemmarna inom lärarkåren. 

 

Den överenskommelse som sker mellan socialdemokraterna och vänsterpartiet 

kommunisterna kommenteras av Lars Leijonborg (fp). Han skriver i ”Skolvärlden” nr 29/91: 

”…Vänsterpartiet Kommunisterna, med vars hjälp förslaget genomdrevs, har blivit 

grundlurade”.  Leijonborg menar att så här i efterhand kan det konstateras att de villkor 

vänsterpartiet ställde för att socialdemokraterna skulle få medhåll i riksdagen har inte 

beaktats. I artikeln skriver han att de som var kritiska till kommunaliseringen såg överförandet 

av ansvaret från stat till kommun som ett sätt av finansdepartementet att överföra 

kostnadsansvaret på kommunerna. Leijonborg menar i artikeln att det här förstod Vpk och det 

var därför de ställde kravet att statsbidragen inte skulle skäras ner. Det var ett löfte från 

Socialdemokraternas sida i utbyte av deras bifall. Dock kan Leijonborg konstatera att 

Utbildningsdepartementets minskat bidragen till de kommunala skolorna med 1miljard 

kronor. Ej heller har Socialdemokraterna hållit löftet till vpk, enligt Leijonborg, att minska 

elevantalen per klass till högst 25 elever i varje klass. 

 

 

 

Ett annat löfte från Socialdemokraterna till vpk var särskilda pengar till upprustning av den 

fysiska miljön i skolorna. Dessa pengar går förvisso till skolorna men slukas upp av kostnaden 

att ställa i ordning arbetsrum till lärarna, eftersom den reglerade arbetstiden ökade, i och med 

propositionen till 35 timmar per vecka. Leijonborg har synpunkter på hur bidragen använts. 

”En kontorisering av skolan kan väl inte vara det mest angelägna i en 

ekonomiskkrissituation.” Slutsatsen av Leijonborgs artikel är att Vänsterpartiet 

kommunisterna har blivit lurade. Socialdemokraternas löften har inte infriats.  Leijonborg 

proklamerar för att riva upp riksdagsbeslutet som enligt honom är mycket illa skött. Han anser 

att: 

 

                                                                                                                                                   
6 Rothstein, Bo, Den socialdemokratiska staten – reformer och förvaltning inom svensk arbetsmarknads- och 
skolpolitik, s. 82 
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”Kommunaliseringen av lärarna har redan haft ett mycket högt pris, i form av bitterhet och 

motsättningar bland lärare och höga kompensationskrav från andra grupper på 

arbetsmarknaden.” 

 

I den efterföljande utgåvan av ”Skolvärlden” 30/91 besvarar Ylva Johansson (vpk) och Lars 

Gustafsson (s) artikeln av Leijonborg.  

 

”Att Leijonborg fortfarande ägnar sin tid åt kommunaliseringsfrågan är ett populistiskt 

agerande, endast ett sätt att vinna poäng av opinionen.” ”Om Leijonborg inte vore så 

undersysselsatt i politiken skulle han inte ha tid med kåserier om andra partier.”   

 

De avslutar sin artikel med att ironiskt påvisa att det kanske är inom författargenren som 

Leijonborg bäst kommer till sin rätt.  

 

I Perssons inlägg i debatten argumenterar han för höjda löner mot ett accepterande av 

kommunaliseringen samt sänkt undervisningsskyldighet och förbättrad fortbildning. Den som 

med vässad penna bemöter dessa argument är Lars Leijonborg (fp) som i sina motargument 

anför att staten saknar medel för de utlovade löftena. Mindre undervisningsskyldighet trodde 

han skulle leda till större klasser. 

 

I fjol var det valår (2002). Lars Leijonborg gav tillsammans med Jan Björklund ut boken 

”Skolstart – Dags för en ny skolpolitik”. Syftet med boken är att visa på negativa effekter av 

decentraliseringen av ansvaret över skolan.  Kritiken mot kommunaliseringens konsekvenser 

genomsyrar boken. Sammanfattningsvis anser författarna att den skolpolitik som 

Socialdemokraterna har drivit sedan kommunaliseringens genomförande har bidragit till en 

utradering av det svenska folkets bildningsarv – ett intellektuellt förräderi mot den 

uppväxande generationen.  En väsentlig negativ effekt av kommunaliseringen anser 

författarna vara det faktum att rektorerna inte längre infaller under länsskolnämnder och 

Skolöverstyrelser. Istället för dessa instanser har rektorerna nya chefer som till yrket är 

kommunalpolitiker eller socionomer.7 Författarnas gemensamma åsikt är att ansvaret över 

skolan borde lämnas tillbaka till de professionella (pedagogerna). Med andra ord borde 

kommunpolitiker ha mindre bestämmande rätt, enligt Leijonborg och Björklund.8 

                                                
7 Leijonborg, Lars/Björklund, Jan, Skolstart – Dags för en ny skolpolitik, s. 39 
8 Ibid, s.50 
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Sedan kommunerna tagit över det ekonomiska ansvaret för skolan har inköp av läromedel 

minskat med 11 procent under tidsperioden 1989 till 1999. Detta trots att en den nya 

läroplanen istället borde ha ökat kraven på läroböcker och andra läromedel.9 Göran Perssons 

skolpolitik är en tragedi som lett till att grundskolan har blivit mindre av en kunskapsskola 

och gymnasieskolan blivit dess förlängda arm. Avhoppen, utslagningen och tillströmningen 

till det individuella programmet är faktorer som inte kan nekas till.10 Orsaken till dessa nyss 

nämnda faktorer anser författarna vara ett av kommunaliseringens följdbeslut, 1991 års 

gymnasiebeslut. Ett beslut som Leijonborg och Björklund anser bör rivas upp.11 

Gymnasiebeslutet från 1991 teoretiserade de tvååriga yrkeslinjerna. Skolelever som var 

skoltrötta och inte motiverade för teoretiska studier fick i och med detta beslut ingen 

tillflyktsort. Teoretiseringen kan även ses som en signal till elever och samhället att praktiska 

kunskaper underordnas teoretiska. Underlaget till det Individuella programmets tillkomst och 

omfattning är en konsekvens av beslutet.12 

 

 

7. KOMMUNALISERINGENS KONSEKVENSER  

 
När skolan i och med beslutet faller in under kommunens beskyddande vingar så läggs den 

dåvarande skoladministrationen ner.  Det innebär en radikal positionsförändringen för den nya 

svenska skolan. En ny förvaltning föds.13 

 

Den nya ordningen för grundskolan lades fram i regeringens proposition ”Om ansvaret för 

skolan” (proposition 1990/91:18). Propositionen ägnas åt att ge en klarare bild av 

ansvarsfördelningen mellan stat och kommun. I grova drag framgår i propositionen att staten 

ska ange nationellt giltiga mål och riktlinjer och kommunerna ska svara för att verksamheten 

genomförs inom de ramar som regering och riksdag har dragit upp.14 

 

Arbetsgivaransvaret överläts, i och med riksdagens beslut, från stat till kommun. Från och 

med 1991-01-01 övertog kommunerna det totala ansvaret för grundskolan i Sverige. 

                                                
9  Leijonborg/Björklund, Skolstart – Dags för en ny skolpolitik, s.62 
10  Ibid, s.68-69 
11  Ibid, s.72 
12  Ibid s. 76 
13 Haldén, Eva, Den föreställda förvaltningen – En institutionell historia om central skolförvaltning, s.164 
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Lärarpersonal som dittills både haft kommun och stat som arbetsgivare kunde numera se sig 

som kommunalanställda.  

 

Statsbidragssystemet ändrades. 1991-07-01 infördes ett statsbidragssystem som gav 

kommunerna väsentligt ökad frihet att använda statliga medel för skolans verksamhet. Den 

centrala myndigheten skulle inte längre med hjälp av pengar och detaljerade regler kunna 

styra den lokala skolverksamheten, utan ansvaret för att organisera och genomföra denna 

skulle finnas ute hos kommunerna. Den stora och märkbara konsekvensen av 

kommunaliseringen är just dessa icke öronmärkta statliga bidrag, som dessutom kraftigt 

reducerades när kommunerna tog över ansvaret.  

 

Att skolan idag upplevs `fattigare´ behöver man inte läsa kvalitetsundersökningar för att inse. 

I brist på pengar har många skolor ett inte tillfredsställande förråd med läromedel. Till och 

med i reklamsyfte använder sig läromedelsförlag slogans som t.ex. `Rätten till en egen 

lärobok´ (Föreningen Svenska Läromedel). 

 

Staten ställer krav på kommunerna att de organisatoriskt ska forma skolan och att skolan ska 

nå de av staten fastställda målen. Detta har lett till att kommunerna och deras 

intresseorganisationer som exempelvis Svenska kommunförbundet vill ha så få hinder som 

möjligt. Med få hinder kan kommunernas skolor nå de fastställda målen med en låg 

ekonomisk kostnad.15 

 

En ny skollag blev gällande i samband med det nya statsbidragssystemet och 

ansvarsöverföringen från stat till kommun. Den nya skollagen anpassades till kommunens 

övriga verksamheter. Hösten 1990 tog riksdagen beslut om att länsskolnämnderna uppgår i 

den samordnade länsförvaltningen. Länsskolnämnderna ersattes med en fältorganisation till 

Skolverket. Denna fick som främsta uppgift att ge råd och att utveckla en dialog med skolor 

och kommuner. I oktober 1990 tillsattes en betygsutredning med direktiv att föreslå ett 

målrelaterat betygssystem. Kunskapsunderlag för beredningens arbete är bland annat det 

material som sammanställts av en expertgrupp som i uppgift haft att undersöka hur man på 

bästa sätt ska formulera ett målrelaterat betygssystem.  

                                                                                                                                                   
14 Wahlström, Ninni, Om det förändrade ansvaret för skolan – Vägen till mål- och resultatstyrning och några av 
dess konsekvenser, s.247 
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I november 1990 lämnar regeringen en ny proposition till riksdagen ”Ansvaret för skolan” 

1990/91:18, där beskrivs de ramar inom vilka kommunerna och skolan har ansvar för. I den 

föreslås att den statliga skolorganisationen ska omarbetades och från och med 1991-07-01 ska 

Skolöverstyrelsen (SÖ) och länsskolnämnderna avvecklades. I stället för SÖ inrättades 

Skolverket, med delvis andra uppgifter och med förgreningar ut på regional nivå; en central 

enhet och sex fältorganisationer. Deras huvuduppgifter blev framförallt kontrollverksamhet av 

kommunernas skolverksamhet samt utvärdering och uppföljning. Tjänstemännens 

tillsynsuppgifter bestod bland annat av att kontrollera att skollagen och andra statliga 

förordningar efterföljdes ute i kommunerna. De nationella ramarna ska fortsättningsvis 

fastställas av regeringen. Regeringens ansvar ska även bestå av att följa upp och utvärdera 

skolan. I december 1990 togs ett riksdagsbeslut med anledning av proposition 1990/91:18. 

 

 

Den 28 mars 1991 lades en ny proposition fram ”Om vissa skollagsfrågor”, 1990/91:115. I 

propositionen presenterades den sista ansatsen till den samlade reform med en skola som är 

mål- och resultatstyrd. Med den målstyrda skolan ökade också behovet av utvärdering. För att 

nå målet med en likvärdig utbildningsstandard bland samtliga Sveriges kommuner behövdes 

en tillsynsmyndighet på nationell nivå. Utvärderingarna skulle främst ske på lokal nivå.16  

 

I den skollag som tillkommer efter att proposition 1990/91:115 fastställts framgår att det i alla 

kommuner skall finnas en av kommunfullmäktige framtagen skolplan, som skall visa på hur 

skolväsendet inom just den kommunen ska gestaltas och utvecklas. Skolplanen skall särskilt 

visa på hur man inom kommunens skolor skall uppnå de nationella målen för skolan. 

(Skollagen, kapitel 2, §8). Den lokala skolplanen skulle revideras vart tredje år.17 

 

En stor förändring i den nya skollagen var nya behörighetsvillkor för rektorer. Tidigare skulle 

rektorer vara behöriga lärare inom den skolform, för vilken de anställdes. Enligt nya skollagen 

kan t.ex. en förskollärare med utbildning för arbete med barn i åldern 1-6 år inom förskolan 

anställas som rektor för en grundskola med elever i årskurserna 1-9 (Skollagen, kapitel 2, §2). 

 

                                                                                                                                                   
15 Larsson, Hans-Albin, Barnet kastades ut med badvattnet – Historien om hur skolans historieundervisning 
närmast blev historia, s.98 
16 Bergström , Göran, Jämlikhet och kunskap – Debatter och reformstrategier i socialdemokratisk skolpolitik 
1975-1990, s. 198  
17 Ibid, S. 197 
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I skollagen förstås även att kommunerna är skyldiga att för undervisningen använda lärare 

som har en för den undervisning de skall bedriva relevant utbildning (Skollagen, kapitel 2, 

§3), samt att kommunerna är skyldiga att se till att fortbildning för personalen anordnas 

(Skollagen, kapitel 2,§7). Dessa lagändringar som är en rak följd av decentraliseringen av 

skolan har lett till möjligheter för kommunerna till ökad flexibilitet när det gäller påverkan av 

skolfrågor.  

 

Från lärarhåll kritiseras ofta skollagen och de olika läroplanerna för grund- och 

gymnasieskolan. I läroplanen fastställer staten de mål eleverna ska nå i olika ämnen. Kritiken 

riktas mot ´luddiga` formuleringarna och tomma floskler. En förklaring till otydligheten i 

texterna kan vara att processen av beslut i Sverige sker i riksdagens utskott. Riksdagens 

utskott representeras av Sveriges olika politiska partier. I utskotten ska partierna `skriva sig 

samman´. I fastställande av texter vill de olika partierna profilera sig och nedteckna 

formuleringar som står så nära deras partis skolpolitiska åsikter som möjligt. I slutprodukten 

kan innehållet bli långa formuleringar som inte följer ett logiskt tänkande. Texterna blir med 

andra ord mångtydiga och ett utrymme för feltolkningar ges.18 

 

Sammanfattningsvis beträffande huvudmannaskapet blir således kommunens uppdrag av 

staten att: 

 

• överta hela driftansvaret för grundskolan 

• ta beslut över vilka resurser som skall användas för olika utbildningar 

• besluta om organisatoriska frågor som t.ex. hur många skolor det ska finnas i 

kommunen, var de geografiskt ska ligga och vilken personal som ska finnas på skolan. 

• utforma en fastställd lokal skolplan, som ska visa hur de riksgiltiga målen som riksdag 

och regering tagit fram uppnås. 

• se till att läroplaner och kursplaner riktar sig till den professionella personalen ute i 

skolorna utan inblandning av kommunala politiker. 

• ta över ansvaret över frågor som t.ex.: vilken årskurs eleverna ska börja studier av 

moderna språk och främmande språk. 

• ansvara för  att personal med lärarutbildning för all undervisnings anställs. 

• ta ansvar för att lärare får en adekvat fortbildning 

                                                
18 Rothstein, Bo, Vad bör staten göra? – Om välfärdsstatens moraliska och politiska logik, s.101 
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Dessa punkter kan ses som kommunernas identitetsförutsättningar för den nya förvaltningen, 

den kommunala svenska skolan. I dessa formulerade uppgifter råder ett dilemma en starkt 

betonad organisations- och kunskapsroll men en svagt betonad myndighetsroll.19 

 

Den nästsista punkten, att kommunen ska ansvara för att det finns personal med adekvat 

utbildning anses som en stor bristvara i dagens kommunala skolor. Kommunens skola har 

blivit en skola där barn vistas tillsammans med vuxna. Men att dessa vuxna ska ha 

ämneskompetens är numera mindre viktigt i förhållande till att de har kompetens att undervisa 

alla barn i det mesta.20 

 

8. DISKUSSION OCH SLUTSATS  

 
Att socialdemokraterna 1989 ville sätta punkt för det dubbla huvudmannaskapet, att istället 

för en kompromisslösning hitta en permanent lösning kan man ifrågasätta av många skäl. 

 

I och med beslutet överlämnades de organisatoriska frågorna över till kommunerna. Med den 

följden att kommunerna har fått prova sig fram med olika organisatoriska modeller som skall 

passa in i de mål som staten fastställer via läroplaner samt att organisationen måste anpassas 

efter den kommunala ekonomin. Därtill kommer att de schemalagda fortbildningsdagar, som 

infaller till största del i början av skolstart och efter elevernas skolavslutning, har allt för ofta 

tillägnats organisatoriska frågor. I demokratisk anda har organisationsförändringar 

presenterats under dessa dagar och lämnat utrymme för lärarnas kommentarer och åsikter. 

Därav har följt att fortbildning av pedagogiska frågor eller ämnesfrågor fått stryka på foten.  

 

När jag med hjälp av mikrofilm sökte tidningsartiklar från 1989 i syfte att belysa debatten i 

media konstaterade jag att större utrymme i dagspressen ägnas åt den stora besparingsplan 

som Ingvar Carlsson (dåvarande statsminister (s)) gick i bräschen för. Alla sektorer inom 

statens organ skulle drabbas av besparingar inför den förutspådda konjunktursvackan. 

 

Kanske är det en slump att statens kassa sinar och att regeringen i samband med det vill driva 

igenom frågan om kommunalisering, som förvisso inte var en ny tanke. I efterhand kan det 

                                                
19 Haldén, Eva, Den föreställda förvaltningen – En institutionell historia om central skolförvaltning, s.164 
20 Larsson, Hans-Albin, Barnet kastades ut med badvattnet – Historien om hur skolans historieundervisning 
närmast blev historia, s.98 
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tyckas att det passade bra att regeringen aktualiserade kommunaliseringsfrågan och drev 

igenom den just när svåra ekonomiska tider rådde. Att delegera besparingsbesluten till 

kommunerna anser jag endast vara en politisk strategi för att underlätta den statliga 

ekonomiska nedgången. De argument som användes var däremot mycket mer rumsrena och 

handlade om ökade möjligheter till personalinflytande över arbetssituationen. Göran Persson 

argumenterade för en samordning mellan olika personalkategorier, mellan framförallt 

barnomsorg och skola. En verksamhet som han för övrigt integrerade. Resultatet blev 6-

årsverksamheten och en målrelaterad läroplan även för barnomsorgen, vilket inte heller, enligt 

den lokala debatten i dagspressen, har visat sig vara så lyckad. 

 

Den accelererande konjunkturnedgången i Sverige ledde tydligen till att de specialdestinerade 

delarna av statsbidragen minskades. De av utbildningsutskottet utlovade 50 miljoner kronorna 

till fortbildning per år under en tioårsperiod avstannade också ganska snart. I själva verket 

avstannade denna fortbildning nästan genast. Endast de lärare som hunnit påbörja sin 

fortbildning kom att få genomgå den.  

 

Den viktiga frågan om att begränsa elevantalet i klasserna föll i glömska. Bestämmelsen om 

hur många elever som maximalt skulle ingå i en klass togs bort.  Kanske såg sig då 

kommunerna sig tvungna att acceptera att elevantalet per klass ökade i stället för motsatsen 

vilket i sin tur skulle leda till ytterligare minskade statliga bidrag. Uttrycket katten på råttan 

och råttan på repet passar bra i det sammanhanget. 

 

Leijonborgs uttalande i sin artikel i Skolvärlden visar på en stor insiktsfullhet då han skriver 

att det inom lärarkåren såtts ett frö av bitterhet på grund av det sätt regeringen i princip 

tvingade på lärarkåren en kommunalisering av skolan. Det råder inga tvivel att det fröet har 

grott och vuxit sig starkt under de påföljande åren. Frågan om kommunaliseringen ligger som 

en historisk börda över lärarkåren. Man får även kosta på sig och erkänna att Leijonborg även 

hade rätt beträffande att de specialdestinerade delarna av statbidragen skulle minskas, vilket 

enligt Leijonborg skulle leda till att satsningar på de svagpresterande eleverna reduceras. Så 

ser verkligheten ut idag. Konstigt är det däremot att inte Vänster partiet har väckt någon 

diskussion vid konstaterandet att de specialdestinerade statsbidragen minskat. Detta med 

tanke på att de starkt hävdade att det var en förutsättning för att de skulle stödja 

socialdemokraterna i kommunaliseringsfrågan. 
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Kommunaliseringen innebar att skolan gick från regelstyrning till målstyrning. Göran Persson 

använder målstyrning som en garanti för att skolan inte skulle tappa sin likvärdighet. 

Målstyrningen skulle återfinnas i tydligt formulerade mål i läroplanerna. Vi som jobbar med 

dessa läroplaner i dag vet att de är långt ifrån tydliga, utan mycket `luddiga´ och ger ett stort 

utrymme för olika tolkningar.  

 

I min analys av debatten framgår att kommunerna ställde sig positiv till statens 

decentraliseringstanke. Deras gynnsamma inställning kan grunda sig på Perssons uppgifter 

om att statsbidragssystemet skulle förändras mot en större frihet för kommunerna gällande 

användandet. Persson lovade, med påtryckning, från vpk:s sida, också att det framledes skulle 

finnas specialdestinerade statliga bidrag till skolan. Att dessa frös inne i besparingsplanen är 

däremot ett faktum i dag. I tron att få föra herraväldet över de statliga bidragen så anser jag att 

kommunerna drog det kortaste strået. Staten fastställer målen men inte hur de ska nås. 

Kommunerna för en ekonomisk kamp. 

 

Svenska Kommunförbundets Marie Pernebring uttalar sig i debatten och bland annat anser 

hon att debatten om kommunaliseringen, decentraliseringen av vem som ska bestämma över 

skolan i princip endast handlar om makt. Och varför inte, varför skulle den här historiska 

händelsen i svensk skolhistoria vara annorlunda än all annan historia som handlar om makt 

och territoriella erövringar. Om min maktteori är riktig så blev kommunerna även lurade på 

makten. Så länge det är staten som fastställer de nationella målen så utövar de indirekt makt 

över hur pedagogiken ska formas.  

 

Politikernas strävan efter att hitta den rätta lösningen tycks endast leda till en reformpolitik 

som genomsyrat hela 90-talet och som fortsätter in i 2000-talet i oförminskad takt. Allt för lätt 

har man glömt bort dem som det i allra högsta grad berör – elever och lärare. För att ett 

system ska fungera krävs en förståelse hos dem som ska verka i systemet. Ett dystert facit är 

det höga ohälsotalet bland lärare. Lärarnas riksförbunds facktidning är nummer efter nummer 

fyllda med intervjuer av lärare framförallt på gymnasieskolan som är sjukskrivna på grund av 

en skolmiljö som är långt ifrån tillfredsställande. I intervjuerna framgår att brist på tid och 

resurser är bidragande orsaker.  

 

I dagsläget håller en ny gymnasiereform att ta form. Politikerna påstår att den inte kommer att 

innebära en merkostnad för kommunerna, vilket jag tror är en ren lögn. Den nya 
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gymnasiereformen kommer att innebära ännu större valfrihet. Valfrihet är bra men i det här 

fallet tror jag att det kommer leda till ännu en kapplöpning mellan kommunerna med att starta 

attraktiva gymnasieprogram. Troligen kommer politikerna ytterligare en gång göra det stora 

misstaget att driva igenom en reform som inte är genomtänkt och som har en total avsaknad 

av finansiella resurser. Priset för valfriheten får elever, lärare och övrig skolpersonal betala. 

 

Beslutet om kommunaliseringen drevs inte igenom av främmande makter eller av en 

militärkupp, utan vi i Sverige har i svensk demokratisk processföreskrivning infört dessa 

förändringar i skolan. Det är för mig efter att ha penetrerat beslutet svårbegripligt. En 

förklaring skulle kunna vara att vi inte förstår de strömningar som påverkat oss och framför 

allt har vi låtit oss bli lurade av en romantisk och ovetenskaplig bild av människan. I dag 

förbereder sig det svenska folket inför folkomröstningen beträffande medlemskap i EMU.  

Politiska motargument lyder bland annat att makten inte får vara för långt ifrån folket. Ett 

argument som även användes under debatten om kommunaliseringen. Låt kommunerna ta 

ansvaret så kommer besluten närmare användarna. Det låter tankeriktigt men resultatet talar 

för dess motsats.  
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