
Vilka beslut fattades inför förändringarna? 

Arbetet med en genomgripande översyn på skolans område startade år 1989 och ledde fram till 
ett antal grundläggande beslut. 

Propositionen 1988/89:4 Skolans utveckling och styrning 
Redan hösten 1988 hade dock riksdagen beslutat att skolan i framtiden skulle präglas av en 
utveckling från regelstyrning mot målstyrning med färre regler och tydligare mål. Staten skulle 
ha ett samlat övergripande ansvar och lägga fast generella och riksgiltiga mål för skolan. 
Kommunerna skulle ha ansvaret för att organisera och genomföra verksamheten i skolan. Detta 
var ett principuttalande som angav i vilken riktning förändringsarbetet skulle gå. 

Propositionen 1989/90:41 Om kommunalt huvudmannaskap Hösten 1989 beslutade riksdagen att 
den statliga regleringen av lärartjänster m.m. skulle upphöra. Beslutet innebar att kommunerna 
fick ett odelat arbetsgivaransvar för all personal i skolan. Därmed skapades också förutsättningar 
för att radikalt förändra statsbidragssystemet för skolan. 

Propositionen 1990/91:18 Ansvaret för skolan 
I statsbidragsfrågan beslutade riksdagen hösten 1990, ett beslut som innebar att statsbidraget inte 
längre beräknades på grundval av lärarlönerna. Redan drygt ett år senare, våren 1992, var det 
dags att lägga in statsbidraget för skolan i det generella statsbidraget till kommunerna, det s.k. 
kommunala utjämningsbidraget. Från den 1 januari 1993 beslutar varje kommun vilka resurser 
som skolverksamheten i kommunen disponerar. Politikerna i kommunen har att väga skolans 
resurser mot resurser för andra verksamheter i kommunen. Staten ger inte annat än i 
undantagsfall bidrag som direkt går till skolan. 

Samtidigt med beslutet i statsbidragsfrågan hösten 1990 fattade riksdagen de avgörande besluten 
om fördelningen av ansvaret för skolan mellan stat och kommun. Besluten innebar att staten styr 
genom att lägga fast riksgiltiga mål och riktlinjer för skolan. Kommunerna svarar för att 
verksamheten genomförs enligt dessa mål och riktlinjer. De har stor frihet att besluta hur skolan 
skall organiseras. 

Propositionerna 1992/93:220 Om en ny läroplan för grundskolan och 1992/93:250 Om en ny 
läroplan för gymnasieskolan m. M. Principbeslut om nya och förändrade läroplaner för samtliga 
skolformer fattades av riksdagen i december l993. Samtidigt fattades beslut om timplaner för 
grundskolan och ett nytt betygssystem för hela skolväsendet. Regeringen har nyligen fullföljt 
riksdagsbeslutet genom att bl.a. utfärda nya läroplaner samt kursplaner för grundskolan. Därmed 
är arbetet med den förändrade ansvarsfördelningen inom skolan i princip avslutat. 
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