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Färre vill starta fristående skola
Ansökningarna om att starta fristående skola har minskat de senaste åren. 44
nya fristående skolor får starta höstterminen 2015. Det är något fler än vad som
fick starta höstterminen 2014 men ett lågt antal sett till den senaste femårsperioden.
Det minskade antalet godkända ansökningar beror inte på att Skolinspektionen
har godkänt en mindre andel av ansökningarna. Myndigheten godkänner en
ungefär lika stor andel av ansökningarna i år som 2011. Det året inkom dock
489 ansökningar om att starta skola jämfört med 164 i år, vilket får genomslag i
antalet godkännanden.
Fler grundskolor har godkänts i år än förra året. 33 grundskolor får starta 2015.
Dessutom får en grundsärskola starta. Antalet gymnasieskolor som får starta
fortsätter dock att minska. Sedan 2009 har antalet gymnasieskolor som får
starta minskat varje år, från cirka 60 skolor till 10 skolor.
Diagram. Antal ansökningar och godkännanden om att starta fristående grund- och
gymnasieskola (inklusive särformer), 2009-2014 (skolstart höstterminen året efter att
ansökan godkändes).
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Ytterligare 50 godkännanden har getts till skolor som redan bedriver verksamhet. I de fallen handlar det om utökningar av antalet årskurser eller program.
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Redan etablerade söker mer och godkänns oftare
Majoriteten av de ansökningar som Skolinspektionen godkänt kommer från
skolhuvudmän som redan driver skolor. Dessa lämnar in fler ansökningar och
ansökningarna har generellt också färre brister
84 huvudmän, både nya och befintliga aktörer, ville starta fristående skola läsåret 2015/16. Av dessa har 26 godkänts av Skolinspektionen. 16 driver skolor
sedan tidigare. Tillsammans har de nära 200 skolor vilket utgör en sjundedel av
alla verksamma fristående skolor.
Av de sökande som fått godkänt att starta fler än en skola bedriver majoriteten
också flera skolor sedan tidigare. Befintliga skolhuvudmän, och då i synnerhet
de med många befintliga skolor, lämnar in fler ansökningar än vad helt nya
sökande gör och ansökningarna har mer sällan brister som leder till avslagsbeslut.
Diagram. Sökande med flest antal godkända ansökningar 2014 fördelat på befintliga
skolor och nya godkännanden att starta skola.
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Bland huvudmän som fått ansökningarna godkända bedriver cirka två tredjedelar skolverksamhet sedan tidigare. Bland huvudmän som fått avslag på sina
ansökningar är förhållandet det omvända jämfört med de huvudmän som fått
godkänt, två tredjedelar bedriver ingen skolverksamhet sedan tidigare. An-
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sökningar från nya huvudmän som avslås uppvisar även brister på fler områden än motsvarande ansökningar från befintliga huvudmän.
Fyra av de fem vanligaste avslagsgrunderna är mer vanligt förekommande i
ansökningar om att starta ny skola från huvudmän som inte tidigare bedriver
skolverksamhet. Undantaget är avslag på grund av brister i den sökandes elevprognoser, som är lika vanliga oavsett om den sökande bedriver skolverksamhet
tidigare eller inte. En anledning till att ansökningar från befintliga skolhuvudmän har färre brister är sannolikt att erfarenheten av att bedriva skolverksamhet ger bättre grundförutsättningar för att godkännas.
Diagram. De vanligaste avslagsgrunderna, andel av totala avslag, fördelat på huvudmän med respektive utan befintliga skolor, ansökningsomgång 2014.
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Skolutbudet ökar i befolkningstäta kommuner
De godkända skolorna får starta i 25 olika kommuner. Trots att kommunerna
med godkända ansökningar endast utgör 9 procent av samtliga kommuner
ligger cirka hälften av alla befintliga fristående skolor där. Samtidigt har många
kommuner inga fristående skolor över huvud taget.
Merparten av kommunerna där skolor får starta är storstadskommuner med
tillhörande kranskommuner samt andra medelstora stadskommuner. I dessa
kommuner bor en stor andel av Sveriges befolkning. Det finns ett tydligt och
återkommande samband över tid mellan hur många som vill etablera friskolor
och befolkningsstorlek i kommunerna.
I 36 kommuner avslog Skolinspektionen ansökningar om att starta skola. Sammanlagt kom det därmed in ansökningar om att starta ny fristående skola i 61
av Sveriges 290 kommuner, eller cirka var femte kommun. I de 61 kommunerna
finns 68 procent av de redan befintliga fristående skolorna. Resterande 32 procent av skolorna återfinns i de 229 övriga kommunerna. 85 av Sveriges kommuner har dock inga fristående skolor alls. I enbart en av dessa kommuner,
Kumla kommun, inkom i år en ansökan om att etablera en ny fristående skola.
Ansökan avskrevs.
Diagram. Beslut efter ansökningar om nyetablering av skola ht 2015, fördelat på beslutstyp och kommun.

Kommuner där skolor
godkänts

25
36

Kommuner där skolor
fått avslag eller ansökan
dragits tillbaka
229

Kommuner utan
ansökningar

Rapport
2014-11-03
Dnr 30-2014:6421
6 (6)

Diagram. Kommuner där huvudman ansökt om att starta fristående skola 2015/16.

