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Inledning 
I 2020 års ansökningsomgång för nyetablering och utökning av fristående skola in-
för läsåret 2021/22 har det inkommit 2081 ansökningar. Till följd av regeringens be-
slut i december 2019 om förändring av gymnasieförordningen2 valde Skolinspekt-
ionen att förlänga ansökningsperioden fram till 31 maj 2020. Sedan sammanställ-
ningen av ansökningsstatistiken publicerades i mars 2020 har ytterligare 17 ansök-
ningar inkommit. 

Skolinspektionen bedömer ansökningar utifrån kraven i skollagen samt övriga lagar, 
förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för den aktuella skolformen. 
Under handläggningen kontrolleras och bedöms bland annat innehållet i ansökan, 
kommunernas yttranden, antagningsstatistik till gymnasieskolan (om ansökan gäl-
ler gymnasieskola), ekonomiska förutsättningar hos sökanden samt eventuella an-
mälningsärenden och tillsynsbeslut. För att en sökande ska beviljas tillstånd måste 
de sedan januari 2019 genomgå en Ägar- och ledningsprövning. Prövningen omfat-
tar krav på erfarenhet av eller på annat sätt förvärvad insikt i de förskrifter som gäl-
ler för skolverksamheten samt lämplighet att bedriva denna. 

Denna rapport visar statistik över beslut gällande 208 ansökningar3. Rapporten 
bygger på de initiala beslut som Skolinspektionen har fattat. Eftersom besluten kan 
överklagas så kan det slutgiltiga antalet godkända ansökningar skilja sig från det 
som redovisas här. 

Skolinspektionen har godkänt 36 ansökningar om att starta fristående skola (nyeta-
blering) och 64 ansökningar om att utöka befintlig fristående skola inför läsåret 
2021/22. Majoriteten av de godkända ansökningarna gäller gymnasieskola. Samma 
antal ansökningar om nyetablering av fristående skolor har godkänts i årets ansök-
ningsomgång som i ansökningsomgången 2019. Antalet godkända utökningar är 
något högre jämfört med föregående ansökningsomgång. Gymnasieskolan står för 
nästan 90 procent av de godkända ansökningarna om utökning av redan etablerad 
skola. 

Diagram 1: Antal godkända respektive ej godkända ansökningar om nyetablering av fristående skola, 
2010-2020. 
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1 14 av ansökningarna gäller både grundskola och gymnasium, de redovisas som en ansökning i den totala 
sammanställningen men är uppdelade i redovisning av beslut för olika skolformer. 16 ansökningar i årets 
ansökningsomgång gäller internationella skolor. 
2 Nya bestämmelser i gymnasieförordningen påverkar åtta yrkesprogram och inriktningar. Bestämmelserna 
ska tillämpas första gången på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2021 
3 Fyra ansökningar har vid tidpunkten för sammanställningen av statistiken inte beslutats. 
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Friskolesektorn domineras av stora aktörer 
Ansökningarna i årets ansökningsomgång har huvudsakligen inkommit från huvud-
män som driver aktiebolag. Stiftelser, ideella och ekonomiska föreningar eller en-
skilda firmor står enbart för en liten del av de inkomna ansökningarna. Av samtliga 
96 inkomna ansökningar gällande nyetablering av fristående skola driver 90 pro-
cent av huvudmännen aktiebolag. Andelen ansökningar från huvudmän som driver 
aktiebolag har varit högre de tre senaste åren jämfört med tidigare år. År 2010 – 
2017 var andelen i genomsnitt 81 procent jämfört med 91 procent år 2018-2020. 
Av 36 beviljade ansökningar år 2020 tillhör 34 huvudmän som driver aktiebolag. 

Friskolesektorn domineras idag av stora aktörer. Det är mestadels stora koncerner 
som får tillstånd beviljat. Av de totalt 36 beviljade ansökningarna om nyetablering i 
årets ansökningsomgång har 23 inkommit från sökande som ingår i en koncern. En 
koncern står bakom nio av de beviljade ansökningarna. Det är ovanligare att nya 
sökande som inte är etablerade på marknaden beviljas ansökningar jämfört med 
redan etablerade huvudmän. I årets ansökningsomgång utgjorde befintliga huvud-
män 75 procent av de beviljade ansökningarna om nyetablering. Under samtliga år 
som Skolinspektionen har statistik för befintliga respektive nya huvudmän, 2013-
2020, har majoriteten av de beviljade ansökningarna kommit från befintliga huvud-
män. Andelen har varierat mellan 73 och 97 procent. 

Intresset för att starta internationell skola har ökat de senaste åren. I årets ansök-
ningsomgång har 16 ansökningar om att få starta internationell skola inkommit till 
Skolinspektionen. Detta innebär att ansökningarna gäller att få bedriva 
undervisning utifrån ett annat lands eller en internationell läroplan. Motsvarande 
antal 2019 var sju ansökningar och 2018 inkom två ansökningar. Ingen av de 16 
ansökningarna i årets ansökningsomgång godkändes. 

Godkända nyetableringar av 

fristående skolor 

Lika många nya gymnasieskolor som grundskolor 
I årets ansökningsomgång för nyetablering av fristående skola har Skolinspektionen 
mottagit totalt 82 ansökningar, varav 36 av ansökningarna har beviljats. Av de 36 
godkända ansökningarna gäller 18 ansökningar nyetablering av fristående gymna-
sieskola och 18 ansökningar gäller nyetablering av fristående grundskola. 

I ansökningsomgången 2019 inkom 89 ansökningar gällande nyetablering av fri-
stående skola vilket är något fler än i årets ansökningsomgång. I årets ansöknings-
omgång godkändes 38 procent av ansökningarna om nyetablering jämfört med 44 
procent i förra årets ansökningsomgång. Årets andel godkända ansökningar för 
nystart av skola är den näst högsta sedan 2010, enbart 2019 års 
ansökningsomgång hade en högre andel. I genomsnitt godkändes 29 procent av 
ansökningarna för ny-etablering under perioden 2010-2019. En bidragande faktor 
till att andelen god-kända ansökningar har ökat under senare år kan beror på att 
antalet inkomna an-sökningar har mer än halverats sedan 2016. Under perioden 
2010-2016 inkom i genomsnitt 276 ansökningar, under perioden 2016-2020 inkom
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i genomsnitt 119 ansökningar. Diagram två illustrerar andelen godkända 
ansökningar i förhållande till totala antalet inkomna ansökningar om nyetablering 
av fristående skola. 

Diagram 2: Andel godkända respektive ej godkända ansökningar om nyetablering av fristående skola, 

2010-2020. Linjen visar totalt antal inkomna ansökningar om nyetablering under samma period. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Godkännande Ej godkännande Antal inkomna ansökningar 

I årets ansökningsomgång har 16 ansökningar om att få starta internationell skola 
inkommit till Skolinspektionen. Internationella skolor följer ett annat lands eller en 
internationell läroplan samt undervisar på andra språk än svenska. Motsvarande 
antal 2019 var sju ansökningar och 2018 inkom två ansökningar. Av de 16 ansök-
ningarna i årets ansökningsomgång fick samtliga avslag. 

Antal godkända ansökningar om nyetablering av 

fristående gymnasieskolor är i linje med tidigare års 

ansökningsomgångar 
I årets ansökningsomgång godkändes 18 ansökningar om nyetablering av fri-
stående gymnasieskola varav en ansökan berörde gymnasiesärskola, vilket är i linje 
med tidigare år. Under perioden 2010-2019 godkändes i genomsnitt 19 ansök-
ningar om nyetablering. Diagram 3 nedan visar andelen godkända ansökningar om 
nyetablering i gymnasie- och gymnasiesärskola under perioden 2010-2019, i dia-
grammet framgår även det totala antalet inkomna ansökningar om nyetablering av 
gymnasieskola. I årets ansökningsomgång inkom totalt 46 ansökningar om nyeta-
blering av gymnasieskola, under perioden 2010-2019 inkom i genomsnitt 88 ansök-
ningar. 

Av de 18 beviljade ansökningarna i årets ansökningsomgång berör nio ansökningar 
gymnasieskolor i ”Större städer och kommuner nära större städer”4 och sju ansök-
ningar ”Storstäder och storstadsnära kommuner”. En av de beviljade ansökning-
arna gäller en gymnasieskola belägen i en landsbygdskommun och en ansökan en 
skola belägen i en ”Pendlingskommun nära mindre stad/tätort”. 

4 Enligt SKL:s huvudgruppsindelning i kommungruppsindelning 2017 
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En av de beviljade ansökningarna kommer från en huvudman som bedriver han-
dels- eller kommanditbolag, resterande 17 ansökningar kommer från huvudmän 
med aktiebolag varav 12 av huvudmännen ingår i en koncern. 

Diagram 3: Andel godkända respektive ej godkända ansökningar om nyetablering av fristående gym-

nasieskola, 2010-2020. Linjen visar totalt antalet inkomna ansökningar om nyetablering av gymnasie-

skola. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Godkännande Ej godkännande Antal inkomna ansökningar 

Flest nya grundskolor i pendlingskommuner nära 

storstad 
I årets ansökningsomgång inkom 50 ansökningar om nyetablering av fristående 
grundskola varav 18 ansökningar beviljades. Mer än varannan beviljad ansökan be-
rör nyetablering av grundskola i pendlingskommuner nära storstad5. Sju av de be-
viljade ansökningarna berör grundskolor belägna i storstäder eller större städer och 
en ansökan berör en landsbygdskommun. 

Aktiebolag utgör 80 procent av de inkomna ansökningarna och även majoriteten 
bland beviljade ansökningar där de utgör 94 procent. Huvudsakligen ingår huvud-
männen inte i en koncern, 37 av 50 inkomna ansökningar kommer från huvudmän-
nen utan koncern. Trots det är majoriteten, 61 procent, av de godkända ansökning-
arna från huvudmän inom en koncern. 

Under perioden 2010-2018 godkändes i genomsnitt 30 procent av ansökningarna 
om nyetablering av fristående grundskola, genomsnittet för de två senaste ansök-
ningsomgångarna är 41 procent. Under perioden 2010-2016 inkom i genomsnitt 
160 ansökningar, motsvarande genomsnitt för de fyra senaste ansökningsomgång-
arna är 55 ansökningar. 

5 Enligt SKL:s kommungrupp i kommungruppsindelning 2017 
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Diagram 4: Andel godkända respektive ej godkända ansökningar om nyetablering av fristående grund-

skola, 2010-2020. Linjen visar antalet inkomna ansökningar om nyetablering av grundskola. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Godkännande Ej godkännande Antal inkomna ansökningar 

Befintliga huvudmän får ansökningar beviljade i 

högre grad än nya 
I årets ansökningsomgång för gymnasieskolan ansökte 22 befintliga huvudmän 
inom gymnasieskola och 24 nya huvudmän tillstånd om nyetablering av fristående 
gymnasieskola. Det var betydligt vanligare att befintliga huvudmän fick tillståndet 
beviljat jämfört med nya huvudmän, två av tre ansökningar från befintliga huvud-
män godkändes. Bland nya huvudmän beviljades var sjätte ansökan. 

Även för nyetablering av grundskola beviljades ansökningarna av befintliga huvud-
män i högre grad. Totalt inkom 50 ansökningar för nyetablering av grundskola, 34 
av ansökningarna berörde nya huvudmän. Tre av fyra ansökningar godkändes 
bland befintliga huvudmän, bland nya huvudmän godkändes var sjätte ansökan. 

Diagram 5: Andel godkända och ej godkända ansökningar om nyetablering fördelat på nya och befint-

liga huvudmän i gymnasie- och grundskola i ansökningsomgång 2020 
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I ansökningsomgången 2019 var fördelningen av beviljade ansökningar om nyeta-
blering av fristående grundskola mellan befintliga och nya huvudmän något mer 
jämn. I ansökningarna gällande grundskola godkändes mer än varannan ansökan 
från en befintlig huvudman, för nya huvudmän godkändes var tredje ansökan. I an-
sökningarna gällande fristående gymnasieskola godkändes var tredje ansökan från 
en befintlig huvudman, bland nya huvudmän blev var fjärde ansökan godkänd. 

Diagram 6: Andel godkända och ej godkända ansökningar om nyetablering fördelat på nya och befint-
liga huvudmän i gymnasie- och grundskola i ansökningsomgång 2019 
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Figuren nedan visar hur stor andel av de godkända ansökningarna om nyetablering 
som kommer från befintliga respektive nya huvudmän. I årets ansökningsomgång 
utgjorde befintliga huvudmän 75 procent av de beviljade ansökningarna. Under 
samtliga år som Skolinspektionen har statistik för befintliga respektive nya huvud-
män, 2013-2020, har majoriteten av de beviljade ansökningarna kommit från be-
fintliga huvudmän. Andelen har varierat mellan 73 och 97 procent. 

Diagram 7: Andel godkända ansökningar om nyetablering fördelat på nya och befintliga huvudmän 
2013-2020 
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Vanligast med ett beviljat tillstånd per huvudman 
Totalt har 26 huvudmän beviljats tillstånd att starta fristående skola. 17 av huvud-
männen har beviljats tillstånd att starta en (1) fristående skola och åtta huvudmän 
har beviljats tillstånd för två skolor. En huvudman har beviljats flest ansökningar 
med tre beviljade skolor. I ansökningsomgången för 2020 har totalt 61 huvudmän 
ansökt om nyetablering av fristående skola. I genomsnitt skickade huvudmännen 
in 1,6 ansökningar, en huvudman inkom med åtta ansökningar. 

Aktiebolag och koncerner i topp bland antal 

beviljade ansökningar 
Majoriteten av de godkända ansökningarna om nyetablering av fristående skola 
kommer från huvudmän som tillhör en koncern. Av de totalt 36 beviljade ansök-
ningarna inom gymnasie- och grundskola ingår 23 av huvudmännen i en koncern. 
En koncern står bakom nio av de beviljade ansökningarna. 

Av 36 beviljade ansökningar tillhör 34 av ansökningarna huvudmän som driver ak-
tiebolag. Av samtliga 96 inkomna ansökningar gällande nyetablering av fristående 
skola driver 89 procent av huvudmännen aktiebolag, mer än var tredje ansökning 
från huvudmännen inom aktiebolag blev beviljad i ansökningsomgången 2020. 

I ansökningsomgången inkom en ansökan från en huvudman med företagsform 
inom kategorin ”Handelsbolag och kommanditbolag” och två ansökningar från hu-
vudmän som driver enskild firma. 

Diagram 8: Andel godkända och ej godkända ansökningar om nyetablering fördelat på huvudmännens 

organisationsform i ansökningsomgången 2020. 
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Andelen ansökningar från huvudmän som driver aktiebolag har varit högre de tre 
senaste åren jämfört med tidigare år. År 2010 – 2017 var andelen i genomsnitt 81 
procent jämfört med 91 procent år 2018-2020. Av 36 beviljade ansökningar år 
2020 tillhör 34 huvudmän som driver aktiebolag. 
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Storstäder och storstadsnära kommuner i majoritet 

bland beviljade ansökningar 
Bland de 96 inkomna ansökningarna för nyetablering av fristående skola kommer 
enbart åtta ansökningar från huvudmän i kommuner tillhörande huvudgrupp 
”Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner”. Majoriteten av ansökningarna 
berör ”Storstäder och storstadsnära kommuner” vilket innefattar exempelvis 
Stockholm, Göteborg och Malmö och närliggande kommuner såsom Danderyd, 
Mölndal och Trelleborg. Av de inkomna ansökningarna berör 38 ansökningar 
”Större städer och kommuner nära större stad” vilket innefattar exempelvis 
Helsingborg, Alvesta och Umeå. 

Diagram 10: Antal godkända och ej godkända ansökningar om nyetablering i ansökningsomgång 2020 

fördelat på huvudgrupp enligt SKL:s lista över kommunindelning 2017 
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Ansökningar som berör kommuner i mindre tätorter och landsbygdskommuner står 
för åtta procent av de beviljade ansökningarna gällande nyetablering. Mer än var 
tredje ansökan gällande skolor i ”Mindre tätorter och landsbygdskommuner” god-
kändes, vilket var något högre än andelen ansökningar gällande ”Större städer och 

Diagram 9: Antal inkomna ansökningar om nyetablering fördelat efter organisationsform 2010-2020
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kommuner nära större stad”, där godkändes knappt var tredje ansökan. Bland an-
sökningar gällande ”Storstäder och storstadsnära kommuner” godkändes tre av sju 
ansökningar vilket var något högre än för de två andra huvudgrupperna. 

Diagram 11: Andel godkända och ej godkända ansökningar om nyetablering i ansökningsomgång 2020 
fördelat på huvudgrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning 2017 
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utökning av fristående skola 
I ansökningsomgång 2020 inkom 126 ansökningar om utökning av fristående skola, 
varav 14 gällde utökning av fristående grundskola och 112 utökning av fristående 
gymnasieskola. Totalt har 64 ansökningar om utökning beviljats vilket motsvarar 51 
procent av ansökningarna. Vid ansökningsomgång 2019 inkom lika många ansök-
ningar varav 50 procent godkändes. Årets ansökningsomgång är därmed på samma 
nivå som föregående ansökningsomgång. 

Bakom ansökningarna i årets ansökningsomgång för utökning av fristående gymna-
sieskola står 60 huvudmän vilka i genomsnitt har skickat in två ansökningar var. 
Bakom de 64 godkända ansökningarna står 39 huvudmän. 

Diagram 12: Andel godkända och ej godkända ansökningar utökningar 2010-2020. Linjen visar total 

antal inkomna ansökningar om utökning. 
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Varannan ansökning om utökning i 

gymnasieskolan beviljades 
Av de 112 inkomna ansökningarna om utökning av fristående gymnasieskola be-
rörde en ansökan fristående gymnasiesärskola och 29 ansökningar avsåg avvikelser 
från nationella gymnasieprogram. Utökningar inom gymnasieskola står för största 
delen av alla godkända utökningar, 80 procent av alla godkända utökningar 
berörde gymnasieskola och gymnasiesärskola. Bland gymnasieansökningarna 
godkändes mer än var tredje ansökning, bland ansökningar om utbildning som 
avser avvikelser från de nationella gymnasieprogrammen godkändes tre av fyra 
ansökningar. 

Gymnasieskolor med utbildningar som avser avvikelser från de nationella 
gymnasieprogrammen utför undervisning som avviker från våra 18 nationella 
gymnasieprogram i Sverige. De innefattar program som exempelvis samhälle 
estet. Andra linjer som ingår i begreppet är riksrekryterande utbildningar, 
exempelvis yrkesprogram och idrottsutbildningar samt elitdrottsutbildningar. 
Tillstånden för avvikelser från de nationella gymnasieprogrammen måste förnyas 
vart fjärde år vilket är en bidragande faktor till den höga andelen godkända 
ansökningar om utökning.

Diagram 13: Godkända och icke godkända ansökningar om utökning i ansökningsomgång 2020 
fördelat på skolform.

Grund- & grundsärskola Gymnasie- & Gymnasieskola(variant) 

gymnasiesärskola 

Godkännande Ej godkännande 

Bakom ansökningarna om utökning av gymnasieskola står 48 huvudmän, varav 32 
huvudmän har beviljats tillstånd. Så gott som alla inkomna ansökningar gällande ut-
ökning av gymnasieskola är från huvudmän som driver aktiebolag, av de totalt 112 
inkomna ansökningarna kom 105 ansökningar från huvudmän med företagsform 
aktiebolag. 
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Diagram 14: Andel godkända och icke godkända ansökningar om utökning i ansökningsomgång 2020 

uppdelat på skolform och huvudmannens organisationsform 
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Mer än varannan ansökan om utökning av grund-
skola godkändes 

I årets ansökningsomgång inkom 14 ansökningar för utökning av fristående grund-
skola. Mer än varannan av de inkomna ansökningarna godkändes. Två av de in-
komna ansökningarna gällde skolor belägna i landsbygdskommuner övriga ansök-
ningar berörde skolor belägna i eller i närhet av större städer. I förra årets ansök-
ningsomgång var alla godkända ansökningar om utökning belägna i kommuner 
med större städer, storstäder eller inom pendlingsavstånd till större städer. 

Bakom de 14 inkomna ansökningarna för utökning av grundskola står tolv huvud-
män varav två av huvudmännen har inkommit med två ansökningar. Bakom de 
godkända ansökningarna finns sju huvudmän. 

Aktiebolag var den vanligaste företagsformen bland de inkomna ansökningarna, två 
av tre inkomna ansökningar var från huvudmän som driver aktiebolag, en av tre an-
sökningar kom från huvudmän med företagsform ”Stiftelser samt Ideella och eko-
nomiska föreningar”. Andelen beviljade ansökningar var något högre för huvudmän 
med aktiebolag, av totalt nio inkomna ansökningar från huvudmän med aktiebolag 
beviljades sex ansökningar. För huvudmän med stiftelser samt ideella och ekono-
miska föreningar var motsvarande två beviljade ansökningar av fem inkomna. 

Diagram 15: Andel godkända och ej godkända ansökningar om utökning av grundskola fördelat på hu-
vudmannens organisationsform 

Aktiebolag Ekonomisk förening, Ideell förening 

samt Övriga stiftelser och fonder 

Godkännande Ej godkännande 
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50% 
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Avslagsbeslut för ansökningar om 

fristående skola 
I årets ansökningsomgång har andelen ansökningar där Skolinspektionen fattat av-
slagsbeslut minskat något samtidigt som andelen godkännande har ökat något. An-
delen avslag är i samma nivå med sina 46 procent 2019 och 45 procent 2020. An-
delen godkännande har ökat något från 46 procent 2019 till 48 procent 2020. Även 
övriga beslutstyper är i nivå med tidigare ansökningsomgång, åtta procent 2019 
och sju procent 2020, notera att fyra ansökningar ännu ej är beslutade i årets an-
sökningsomgång. 

Diagram 16: Andel godkännande, avslag, avskrivning och avvisning samt ej beslutade 2019 och 2020 
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Otillräckligt elevunderlag bakom flest avslag 
Totalt 93 ansökningar har fått avslag i årets ansökningsomgång. Den vanligaste av-
slagsgrunden för både ansökningar om utökning och nyetablering var avslagsgrun-
den ”Elevprognos och ekonomiska förutsättningar”. Av 93 avslagna ansökningar 
har 65 ansökningar fått avslag till följd av otillräckligt elevunderlag. Avslagsgrunden 
”Elevprognos och ekonomiska förutsättningar” innebär att sökanden inte har visat 
att elevunderlaget är tillräckligt stort för att verksamheten ska kunna bedrivas lång-
siktigt enligt inlämnat budgetförslag. Även vid 2019 års ansökningsomgång var otill-
räckligt elevunderlag den vanligaste avslagsgrunden. 

Den näst vanligaste avslagsgrunden i årets ansökningsomgång var brister i befintlig 
verksamhet. I 23 fall av 55 avslagna ansökningar för utökning angavs brister i be-
fintlig verksamhet som grund. Vid ansökan om nyetablering var ekonomiska förut-
sättningar och påtagligt negativa följder de två vanligaste avslagsgrunderna efter 
elevprognos med 10 fall för varje av totalt 38 avslagna ansökningar. Vid kontroll av 
ekonomiska förutsättningar granskas den sökandes ekonomiska förutsättningar för 
att driva en skolverksamhet. Med påtagliga negativa följder menas att etableringen 
medför långsiktiga negativa ekonomiska konsekvenser, pedagogiska eller organisa-
toriska svårigheter för den kommunala organisationen. 
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I 2020 års ansökningsomgång fick sju ansökningar avslag i Ägar- och ledningspröv-
ningen, alla sju ansökningarna fick avslag till följd av avslagsgrunden insikt och två 
av ansökningarna hade även avslagsgrunden lämplighet. För att en sökande ska 
godkännas i en ägar- och ledningsprövning ska sökande ha erfarenhet eller på 
annat vis en förvärvad insikt i de föreskrifter som gäller för skolverksamheten, 
vilket exempelvis innefattar skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljö samt ekonomi. 
Kraven omfattar ägare med ett väsentligt inflytande, ledning och även andra som 
har ett bestämmande inflytande i huvudmannens verksamhet. 

En sökande ska även visa lämplighet att bedriva skolverksamhet. Vid lämplighets-
prövningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det 
allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas. Var 
och en i ägar- och ledningskretsen måste bedömas lämplig. Det räcker alltså med 
att en person bedöms olämplig för att kraven inte ska anses vara uppfyllda. De 
omständigheter som enligt förarbetena bör läggas till grund vid prövningen är 
framför allt tidigare brottslighet och ekonomisk misskötsamhet. Ägar- och 
ledningsprövningen görs oavsett vilken organisationsform sökanden avser att 
bedriva verksamheten i. Det spelar inte heller någon roll inom vilken bransch 
bolaget är verksamt eftersom lagstiftningen inte reglerar vilka branscher som kan 
äga fristående skolor. 

I 2019 års ansökningsomgång gjordes Ägar- och ledningsprövningen för första 
gången, då fick tre ansökningar avslag till följd av insikt och en ansökan avslag till 
följd av lämplighet. 

En ansökan kan ha flera olika avslagsgrunder. I årets ansökningsomgång är det ge-
nomsnittliga antalet avslagsgrunder per avslagen ansökan drygt två. 




