
 
 

 
 

 

 

 

 

Remiss  
  

2005-06-20 U2005/5584/S 

  

 Utbildnings- och kulturdepartementet

 

Skolenheten 

 

 

 

 

 

 

Utkast till lagrådsremiss med förslag till en ny skollag m.m. 

 
1999 års skollagskommitté överlämnade sitt slutbetänkande Skollag för 
kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:121) till regeringen i december 2002. 
Betänkandet har remissbehandlats. 
 
Betänkandets förslag har i huvudsak legat till grund för bifogat utkast till 
lagrådsremiss. En del avvikelser har emellertid gjorts från 
Skollagskommitténs förslag såväl när det gäller struktur som enskilda 
sakfrågor. Dessutom har hänsyn tagits till flera redan tidigare 
remitterade betänkanden och skrivelser. Vilka dessa är framgår av 
avsnittet Ärendet och dess beredning i lagrådsremissen. Detta är skälet till 
att utkastet till lagrådsremiss nu skickas på en extra, kortare remiss till 
ett begränsat antal remissinstanser. Bilagorna som hänvisas till i avsnittet 
Ärendet och dess beredning finns tillgängliga på Utbildnings- och 
kulturdepartementet, Skolenheten, för den som önskar att ta del av 
dessa. 
 
Förslagen och bedömningarna i regeringens propositioner Kunskap och 
kvalitet – elva steg för utvecklingen av gymnasieskolan (prop. 
2003/04:140), Makt att bestämma – rätt till välfärd (prop. 2004/05:2) och 
Kvalitet i förskolan (prop. 2004/05:11) har varit vägledande för förslagen 
i lagrådsremissen. 
 
Remissinstanserna får nu för första gången se ett förslag till en komplett 
skollag. Remissen är utformad som ett utkast till lagrådsremiss, utarbetat 
inom Utbildnings- och kulturdepartementet. Regeringen har ännu inte 
tagit ställning till innehållet i utkastet. 
 
Syftet med remissen är att ge remissinstanserna tillfälle att ge 
synpunkter på sådana förslag som är nya eller som avviker väsentligt 
från tidigare remitterade förslag. Redan inlämnade synpunkter på 
Skollagskommitténs förslag behöver däremot inte upprepas. 

 

Postadress Telefonväxel E-post: registrator@educult.ministry.se 

103 33 Stockholm 08-405 10 00    

Besöksadress Telefax  

Drottninggatan 16 08-21 68 13  



 
 

2

En strukturell förändring är att bestämmelserna om vuxenutbildning 
lyfts ut ur skollagen och kommer att återfinnas i ett förslag till 
vuxenutbildningslag. Andra strukturella förändringar i förhållande till 
kommitténs förslag är exempelvis samordnandet av bestämmelser om 
fritidshemmet i ett gemensamt kapitel. Bestämmelser om kvalitet och 
inflytande samlas i ett gemensamt kapitel.  
 
Regleringen av gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har inte tidigare 
remitterats, eftersom Skollagskommitténs betänkande inte innehöll 
några lagförslag för dessa skolformer.  Departementet vill visa både 
förslaget till struktur av dessa kapitel i skollagen och de rättsliga 
konsekvenserna av att fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor 
integreras i skolväsendet för barn och ungdomar. 
 
Departementet föreslår också en mer omfattande uppflyttning av 
förordningsbestämmelser till lagen än Skollagskommittén. Detta gäller 
bl.a. bestämmelser om utvecklingssamtal, individuella utvecklingsplaner, 
kvalitetsredovisningar och betyg. Departementet föreslår också 
förändringar av regleringen av internationella skolor.  
 
Bland områden där förslagen förändrats i jämförelse med kommitténs 
kan nämnas övergripande mål, bestämmelser om lärare, elevhälsa samt 
studie- och yrkesorientering. Även i fråga om inflytande för barn, elever 
och vårdnadshavare, rapportering av frånvaro, åtgärder för att värna 
trygghet och studiero och överklagande av åtgärdsprogram finns nya 
förslag. I avsnittet om bedömning och betygssättning finns förslag som 
är avsedda att öka kvalitet och rättssäkerhet i  betygssättningen. För 
grundskolan finns bl.a. nya förslag om lokala tillval samt tester och prov. 
Obetydliga avgifter skall inte längre kunna tas ut. Vidare har tillkommit 
förslag om utbildning på individuella program i fristående 
gymnasieskolor och omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte 
erbjuds. 
 
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker 
det att svaret ger besked om detta. 
 
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 
synpunkter.  
 
Remissvaren i 6 exemplar (1 original) skall vara inkomna till  
Utbildnings- och kulturdepartementet senast den 21 september 2005. 
 
Remissvaren skall även översändas i elektronisk form till 
rauni.westin@educult.ministry.se.  
 

mailto:rauni.westin@educult.ministry.se
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Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 
broschyr "Svara på remiss. Hur och varför?" Broschyren kan beställas 
från Regeringskansliet, Information Rosenbad, 103 33 Stockholm eller 
hämtas från nätet: www.regeringen.se 
 
 
 
 
Nils Cederstierna 
Expeditions- och rättschef 

http://www.regeringen.se/
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Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll 

I denna lagrådsremiss finns regeringens förslag till en ny skollag för den 
utbildning som rör barn och ungdomar. Regeringen avser att återkomma 
till riksdagen med förslag om en lag om vuxnas lärande samt med en 
särskild proposition om särskolan. 

Utvecklingen på skolområdet med decentralisering, förstärkt 
målstyrning, integration mellan förskola och skola samt framväxten av 
fristående skolor har ställt krav på en modernisering av dagens skollag. 
Kvalitet, likvärdighet, trygghet och rättssäkerhet är de genomgående 
principerna i den nya skollagen. 

Utgångspunkten är en tydlig och enkel struktur, som i så stor 
utsträckning som möjligt är gemensam för alla skolformer och alla 
huvudmän. Förskolan blir en egen skolform och de fristående skolorna 
blir en del av skolväsendet. 

I den nya skollagen finns principer om lika tillgång till likvärdig 
utbildning och de övergripande målen för utbildningen. Utbildningen i en 
skolenhet med offentlig huvudman skall vara icke-konfessionell, medan 
en skolenhet med enskild huvudman kan ha en konfessionell inriktning, 
där deltagande i de konfessionella inslagen alltid skall vara frivilligt.  

Centrala begrepp såsom elev, enskild, fristående skola, skolenhet och 
undervisning definieras. Elevbegreppet införs inte i förskolan. 
Beteckningen fristående skola bibehålls för skolenhet med enskild 
huvudman. 
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Ansvarsfördelningen mellan stat och kommun ligger fast och 
förtydligas. Rektors pedagogiska ledningsansvar förstärks. Även förskola 



 
 

 

 

och fritidshem skall ledas av rektor. Lärarnas ansvar för undervisningen 
och kravet på att lärare skall ha föreskriven utbildning förtydligas. I 
förskolan och fritidshemmet kan det för undervisningen även finnas 
annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens och 
elevernas utveckling och lärande främjas. 

Huvudmannens ansvar för ett systematiskt kvalitetsarbete slås fast. 
Elevernas och vårdnadshavarnas inflytande skall förstärkas, bl.a. genom 
att det vid varje skolenhet skall finnas ett eller flera forum för inflytande.  

En samlad elevhälsa införs med förebyggande och hälsofrämjande 
syfte. Elevhälsan skall omfatta medicinska, psykosociala, psykologiska 
och specialpedagogiska insatser. Alla elever skall även ha tillgång till 
sådan kompetens att deras behov av vägledning och information inför 
framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses.  

Nya bestämmelser för att skapa en god arbetsmiljö i skolan införs. 
Rektor ansvarar för att det finns ordningsregler på skolenheten. Rektor 
och lärare får möjlighet att vidta tillfälliga åtgärder för att värna alla 
elevers trygghet och studiero. Föremål som används för att störa 
undervisningen eller som kan utgöra en fara för säkerheten i skolan får 
omhändertas. 

Regleringen av processen, som leder till beslut om särskilt stöd och ett 
åtgärdsprogram blir tydligare. Lagligheten av ett beslut om 
åtgärdsprogram eller ett beslut om att inte upprätta åtgärdsprogram skall 
kunna överklagas.  

Krav på utvecklingssamtal, individuella utvecklingsplaner och 
grundläggande bestämmelser om betyg flyttas från förordning till lag. Ett 
antal förslag till åtgärder skall förstärka möjligheten för eleverna att få 
rättvisa och likvärdiga betyg. En lärare utan föreskriven utbildning som 
inte uppfyller kraven på tillsvidareanställning skall alltid sätta betyg 
tillsammans med en lärare, som uppfyller dessa krav. Ett uppenbart 
felaktigt betyg skall kunna rättas om det kan ske snabbt och enkelt. 
Regeringen avser att återkomma med ett förslag till hur betyg kan 
omprövas efter att ha analyserat den närmare utformningen av ett sådant 
system. 

Hemkommunen ansvarar för att erbjuda plats i offentlig eller enskild 
förskola. Kommunen beslutar om godkännande av enskild förskola. De 
organisatoriska bestämmelserna för förskoleklassen samordnas i större 
utsträckning med grundskolan.  

I grundskolan skall finnas ett utrymme för lokala tillval. Grundskolan 
skall vara avgiftsfri. Tester och prov skall inte kunna utgöra villkor för 
antagning eller urval till utbildningar med profilering. Föreskrifter skall 
dock få utfärdas om färdighetsprov som kräver speciella färdigheter inom 
det praktiskt-estetiska området. Rätten till skolskjuts gäller bara från en 
adress. Kommunen skall i undantagsfall kunna flytta en elev till en annan 
skola om det är nödvändigt för övriga elevers trygghet och studiero. 
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Särskolan delas upp i två skolformer, obligatoriska särskolan och 
gymnasiesärskolan. Bestämmelserna för specialskolan och sameskolan 
överensstämmer så långt möjligt med bestämmelserna för övriga 
skolformer.  



 
 

 

 

Fritidshemmet är ett komplement till förskoleklass och den 
obligatoriska skolan och får ett eget kapitel i skollagen. Hemkommunen 
skall alltid erbjuda plats i fritidshem.  

Fristående gymnasieskolor skall kunna anordna individuella program 
för obehöriga elever på samma villkor som gymnasieskolor med offentlig 
huvudman.  

I likhet med dagens skollag skall den nya skollagen innehålla 
bestämmelser om verksamheter som i något avseende ersätter eller 
kompletterar skolväsendet för barn och ungdomar.  

Familjedaghem, öppen förskola och öppen fritidsverksamhet bildar ett 
eget kapitel i skollagen under beteckningen Annan pedagogisk 
verksamhet. Under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds bör hem-
kommunen, om föräldrarna inte själva kan ordna omsorgen, till-
handahålla barn omsorg i den omfattning det behövs med hänsyn till 
föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget 
behov på grund av familjens situation i övrigt.  

Statens skolverks ansvar för tillsyn fastställs i lagen. I avvaktan på 
beredningen av Tillsynsutredningens förslag behålls dagens 
sanktionssystem. 

Bestämmelser om entreprenad förtydligas och sammanförs till ett 
kapitel i skollagen. Möjligheten att lägga ut uppgifter på entreprenad 
även i grundskolan skall utredas.  

Bestämmelser om Skolväsendets överklagandenämnd samlas i ett 
kapitel i skollagen. 

Bestämmelserna om överklagande samlas i ett särskilt kapitel i 
skollagen. Vissa utökade möjligheter till förvaltningsbesvär föreslås, bl.a. 
överklagande av beslut i fråga om skolskjuts samt en kommuns beslut i 
fråga om ekonomiskt stöd till inackordering.  

I ett avslutande kapitel i skollagen samlas vissa övriga bestämmelser, 
bl.a. om rätten till utbildning för utländska barn och ungdomar.  

Skollagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2007. 
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1 Beslut 

Regeringen har beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  
 

1.  skollag, 
2.  lag om införande av skollagen, 
3.  lag om ändring i sekretesslagen (1980:100), 
4.  lag om ändring i lagen (2000:873) om registerkontroll av personal 

inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg, 
5.  lag om upphävande av lagen (1986:343) med bemyndigande att 

meddela föreskrifter om kommuners och  landstingskommuners 
medverkan i utbildning, 

6.  lag om upphävande av lagen (1993:802) om 
entreprenadförhållanden inom skolan, 

7.  lag om bemyndigande att meddela föreskrifter om kommuners och 
landstings medverkan i utbildning, 

8.  lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring, 
9.  lag om ändring i lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag, 
10.  lag om ändring i lagen (1991:1109) om uppdragsutbildning, 
11.  lag om ändring i lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet 

att svara för vissa elevresor, 
12.  lag om ändring i sametingslagen (1992:1433), 
13.  lag om ändring i lagen (1995:1249) om försöksverksamhet med 

ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång, 
14.  lag om ändring i bibliotekslagen (1996:1596), 
15.  lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister, 
16.  lag om ändring i lagen (1999:1175) om rätt att använda samiska 

hos förvaltningsmyndigheter och domstolar, 
17.  lag om ändring i lagen (1999:1176) om rätt att använda finska och 

meänkieli hos förvaltningsmyndigheter och domstolar, 
18.  lag om ändring i lagen (2004:543) om samtjänst vid 

medborgarkontor, och 
19.  lag om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk 

utjämning. 
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2 Lagtext 

Regeringen har följande förslag till lagtext. 

2.1 Förslag till skollag 

Härigenom föreskrivs följande. 

1 kap. Inledande bestämmelser 

Lagens innehåll 

1 §   Denna lag innehåller bestämmelser om skolväsendet för barn och 
ungdomar som anordnas av det allmänna eller av enskilda. 

Skolväsendet för barn och ungdomar omfattar följande skolformer  
– förskola 
– förskoleklass 
– grundskola 
– obligatorisk särskola 
– specialskola 
– sameskola 
– gymnasieskola 
– gymnasiesärskola. 
I skolväsendet för barn och ungdomar ingår också fritidshem som 

kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, obligatoriska 
särskolan, specialskolan, sameskolan och vissa andra utbildningsformer. 

I lagen finns även bestämmelser om utbildning och annan pedagogisk 
verksamhet som bedrivs i stället för utbildning inom skolväsendet för 
barn och ungdomar. För sådan verksamhet gäller gemensamma bestäm-
melser i denna lag endast om det framgår särskilt. 

 
2 §   Lagen är uppdelad i 22 kapitel som innehåller 

–  inledande bestämmelser (1 kap.) och bestämmelser om 
–  huvudmän och ansvarsfördelning, m.m. (2 kap.), 
–  kvalitet och inflytande (3 kap.), 
–  utbildning i vissa skolformer och fritidshemmet (4 kap.), 
–  skolplikt och motsvarande rätt till utbildning (5 kap.), 
–  förskolan (6 kap.), 
–  förskoleklassen (7 kap.), 
–  grundskolan (8 kap.), 
–  obligatoriska särskolan (9 kap.), 
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–  specialskolan (10 kap.), 



 
 

 

 

–  sameskolan (11 kap.), 
–  gymnasieskolan (12 och 13 kap.), 
–  gymnasiesärskolan (14 kap.), 
–  fritidshemmet (15 kap.), 
–  utbildning på entreprenad m.m. (16 kap.), 
–  vissa särskilda utbildningsformer (17 kap.), 
–  annan pedagogisk verksamhet (18 kap.), 
–  tillsyn m.m. (19 kap.), 
–  Skolväsendets överklagandenämnd (20 kap.), och 
–  överklagande (21 kap.), samt 
–  övriga bestämmelser (22 kap.). 

Definitioner 

3 §   I denna lag avses med 
–  elev: den som deltar i utbildning enligt denna lag med undantag för 

barn i förskolan, 
–  enskild: bolag som inte till någon del ägs av stat, landsting eller 

kommun, samt förening, stiftelse, registrerat trossamfund eller enskild 
individ, 

–  skolenhet: av skolhuvudman organiserad enhet omfattande verk-
samhet i en skolbyggnad eller flera skolbyggnader som ligger nära 
varandra och till enheten knuten verksamhet som inte bedrivs i skol-
byggnad,  

–  undervisning: sådana målstyrda processer som under ledning av 
lärare och sådan personal som anges i 2 kap. 11 § andra stycket syftar till 
utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper 
och värden, samt 

–  fristående skola: skolenhet vid vilken enskild bedriver utbildning 
inom skolväsendet för barn och ungdomar i form av grundskola, 
obligatorisk särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola eller  förskole-
klass som avses i 2 kap. 6 § eller fritidshem som avses i samma paragraf. 

Lika tillgång till utbildning 

4 §   Alla barn och ungdomar skall ha lika tillgång till utbildning i 
skolväsendet för barn och ungdomar om inte annat följer av denna lag. 

Likvärdig utbildning 

5 §   Utbildning inom skolväsendet för barn och ungdomar skall vara 
likvärdig inom varje skolform och i fritidshemmet varhelst den anordnas 
i landet. 
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Övergripande mål m.m. 

6 §  Utbildningen skall främja flickors och pojkars, kvinnors och mäns 
utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen syftar 
till att barn och elever skall inhämta och utveckla kunskaper. 
Utbildningen skall också bidra till att befästa och vidareutveckla 
grundläggande demokratiska värderingar. I utbildningen skall hänsyn tas 
till barns och elevers olika behov, där strävan skall vara att uppväga 
skillnader i deras förutsättningar. Utbildningen skall bedrivas i 
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja 
barns och elevers allsidiga personliga utveckling till harmoniska och 
ansvarskännande människor samt aktiva och kompetenta deltagare i 
samhälls- och arbetslivet. Utbildningen skall vidare främja respekt för de 
mänskliga rättigheterna, förståelse för olika kulturer och för 
internationella förhållanden samt främja hälsa och en socialt, ekonomiskt 
och ekologiskt hållbar utveckling. Utbildningen skall också förmedla 
historiska och etiska perspektiv. 
 
7 §   Utbildningen skall utformas med respekt för barnets rättigheter och i 
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar såsom 
människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. 

Var och en som verkar inom utbildningen skall främja aktning för 
varje människas egenvärde och aktivt motverka diskriminering och 
annan kränkande behandling. 
 
8 §   Utbildningen vid en skolenhet med offentlig huvudman skall vara 
icke-konfessionell. 

 
9 §  Undervisningen vid en fristående skola och vid annan skolenhet 
inom skolväsendet för barn och ungdomar med enskild huvudman skall 
vara icke-konfessionell. Utbildningen i övrigt får dock ha en 
konfessionell inriktning. Deltagandet i konfessionella inslag skall alltid 
vara frivilligt.  

 
10 §   När åtgärder rör barn eller ungdomar skall i all verksamhet enligt 
denna lag särskilt beaktas vad hänsynen till den unges bästa kräver. 

Den unges inställning skall så långt det är möjligt klarläggas. Hänsyn 
skall tas till den unges vilja och åsikter med beaktande av hans eller 
hennes ålder och mognad. 

Läroplan 
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11 §   För varje skolform och för fritidshemmet gäller en läroplan som 
utgår från bestämmelserna i denna lag. Läroplanen skall ange utbild-



 
 

 

 

ningens värdegrund och uppdrag. Läroplanen skall också ange mål och 
riktlinjer för utbildningen. 

Regeringen får meddela föreskrifter om läroplan. Sådana föreskrifter 
får innebära att en enskild huvudman som bedriver utbildning med en 
speciell pedagogisk inriktning inte behöver tillämpa läroplanen. 

2 kap. Huvudmän och ansvarsfördelning, m.m. 

Skolhuvudmän 

Kommuner 

1 §   Kommuner är huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, 
obligatorisk särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och fritidshem.  

I varje kommun skall det finnas en eller flera nämnder som skall 
fullgöra kommunens uppgifter enligt denna lag. 

För en sådan nämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i 
kommunallagen (1991:900). Föreskrifterna om självförvaltningsorgan i 
7 kap. 18–22 §§ skall dock inte tillämpas inom förskoleklassen, grund-
skolan, obligatoriska särskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan 
i fråga om uppgifter för vilka ansvaret enligt denna lag eller andra 
bestämmelser ankommer på nämnden eller någon annan. 

Landsting 

2 §   Ett landsting får vara huvudman för gymnasieskola och gymnasie-
särskola i den utsträckning som anges i denna lag. 

I ett landsting som är huvudman för gymnasieskola eller gymnasie-
särskola skall det finnas en eller flera nämnder som skall fullgöra 
landstingets uppgifter enligt denna lag. 

För en sådan nämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i 
kommunallagen (1991:900). Föreskrifterna om självförvaltningsorgan i 
7 kap. 18–22 §§ skall dock inte tillämpas i fråga om uppgifter för vilka 
ansvaret enligt denna lag eller andra bestämmelser ankommer på 
nämnden eller någon annan. 

Staten 

3 §   Staten är huvudman för specialskola och sameskola. 
För fullgörande av statens uppgifter som huvudman för specialskola 

skall Specialskolemyndigheten finnas. För fullgörande av statens 
uppgifter som huvudman för sameskola skall en styrelse (Sameskol-
styrelsen) finnas. 
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Enskilda 

4 §   Enskilda får godkännas som huvudmän för förskola, förskoleklass, 
grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola 
samt fritidshem som kompletterar utbildningen i förskoleklassen, 
grundskolan eller obligatoriska särskolan. 

Ett godkännande skall avse utbildning av bestämd omfattning vid en 
viss skolenhet. Godkännande som avses i 5 § får meddelas för viss tid. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om enskilds ansökan om godkännande. Sådana 
föreskrifter får innehålla bestämmelser om ansökningstid. Regeringen 
meddelar även föreskrifter om vid vilken tidpunkt ett beslut om godkän-
nande senast skall meddelas. 

 
5 §   Godkännande av enskild som huvudman för förskola får lämnas om 
huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
utbildningen.  

Detsamma gäller godkännande av enskild som huvudman för 
–  förskoleklass som inte anordnas vid en skolenhet med grundskola 

eller obligatorisk särskola, och 
–  fritidshem som kompletterar utbildningen i förskoleklassen, 

grundskolan eller obligatoriska särskolan och som inte anordnas vid en 
skolenhet med förskoleklass, grundskola eller obligatorisk särskola. 

Ärenden om godkännande enligt första och andra styckena prövas av 
den kommun där utbildningen skall bedrivas. 

 
6 §   Godkännande av enskild som huvudman för grundskola, 
obligatorisk särskola och förskoleklass som anordnas vid en skolenhet 
med grundskola eller obligatorisk särskola skall lämnas om 

1.  huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller 
för utbildningen, 

2.  utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder för den del av 
skolväsendet som anordnas av det allmänna, och  

3.  elevantalet vid skolenheten uppgår till minst 20 elever, om det inte 
finns särskilda skäl för ett mindre elevantal. 

Bestämmelserna i första stycket 1 och 2 gäller även godkännande av 
enskild som huvudman för gymnasieskola och gymnasiesärskola samt 
för fritidshem som kompletterar utbildningen i förskoleklassen, 
grundskolan eller obligatoriska särskolan och som anordnas vid en 
skolenhet med någon av dessa skolformer. 

Ärenden om godkännande enligt första och andra styckena prövas av 
Statens skolverk.  
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Huvudmannens ansvar för utbildningen 

7 §   Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet 
med bestämmelserna i denna lag, föreskrifter som har meddelats med 
stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i 
annan författning. 

Ledningen av utbildningen och ansvaret för undervisningen 

Rektor 

8 §   Vid skolenheterna skall det finnas rektorer. 
Rektor skall leda och samordna det pedagogiska arbetet inom sitt 

verksamhetsområde. Det åligger rektor att särskilt verka för att 
utbildningen utvecklas. 
 
9 §   Rektor beslutar om enhetens inre organisation och fattar i övrigt de 
beslut som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag eller annan 
författning. 

En rektor får uppdra åt en sådan befattningshavare vid skolenheten 
som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda 
ledningsuppgifter och besluta i frågor som avses i första stycket. Rektors 
beslutanderätt enligt särskilda föreskrifter får dock överlåtas till annan 
endast om det anges särskilt i dessa föreskrifter. 

 
10 §   Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och 
erfarenhet har pedagogisk insikt.  

Lärare 

11 §   Vid varje skolenhet med förskola eller fritidshem skall det finnas 
lärare. Dessa skall ha det övergripande ansvaret för undervisningen. 

Utöver vad som sägs i första stycket kan det för undervisningen finnas 
annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens och 
elevernas utveckling och lärande främjas. 
 
12 §   Vid varje skolenhet med förskoleklass, grundskola, obligatorisk 
särskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola 
skall det finnas lärare. Dessa skall ha ansvaret för undervisningen. 

 
13 §   Huvudmannen är skyldig att använda lärare som har en utbildning 
avsedd för den undervisning de i huvudsak skall bedriva. 
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Undantag får göras endast om lärare med sådan utbildning inte finns 
att tillgå eller det finns något annat särskilt skäl med hänsyn till barnen 
eller eleverna. 

Anställningsform m.m. 

14 §   Behörig att anställas som lärare utan tidsbegränsning är 
1.  den som har svensk lärarexamen som regeringen med stöd av 1 kap. 

11 § högskolelagen (1992:1434) har meddelat föreskrifter om, eller 
motsvarande äldre utbildning, med huvudsaklig inriktning på den 
undervisning anställningen avser, eller  

2.  den som har fått ett behörighetsbevis enligt bestämmelserna i 18 §. 
Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna 

i första stycket för utbildning vid en skolenhet med speciell pedagogisk 
inriktning. 

 
15 §   Den som inte är behörig enligt 14 § får ändå anställas som lärare 
utan tidsbegränsning om 

1.  det saknas sökande som uppfyller kraven på behörighet,  
2.  sökanden har motsvarande kompetens för den undervisning som 

anställningen avser, och 
3.  det finns skäl att anta att sökanden är lämpad att sköta 

undervisningen. 
 
16 §   Den som inte uppfyller kraven enligt 14 § första stycket eller 15 § 
får anställas som lärare för högst ett år i sänder. Anställning får dock ske 
endast om det finns skäl att anta att sökanden är lämpad att sköta 
undervisningen. 

 
17 §   Huvudmannen skall sträva efter att anställa lärare som har 
forskarutbildning. 

Om en behörig sökande till en anställning som lärare har 
forskarutbildning och de sökande i övrigt har likvärdiga meriter skall 
huvudmannen ge den sökande med forskarutbildning företräde till 
anställningen, om detta även med hänsyn till organisatoriska och 
ekonomiska överväganden är motiverat. 

Behörighetsbevis 

18 §   Den som har en utländsk lärarutbildning skall få ett 
behörighetsbevis av Högskoleverket om den utbildningen ensam eller 
tillsammans  med yrkeslivserfarenhet motsvarar sådan lärarutbildning 
som avses i 14 § första stycket 1. 

Den som har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, 
isländska eller norska kan få ett behörighetsbevis endast om han eller hon 
har de kunskaper i svenska som behövs. 
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Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela närmare föreskrifter om villkoren för ett behörighetsbevis. 

Kompetensutveckling 

19 §   Huvudmannen skall se till att personalen ges möjligheter till 
kompetensutveckling. 

Lokaler och utrustning 

20 §   För utbildningen skall det finnas de lokaler och den utrustning som 
behövs för att syftet med utbildningen skall kunna uppfyllas. 

3 kap.   Allmänna bestämmelser om kvalitet och inflytande 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Kvalitetsarbete på huvudmannanivå 

1 §   Varje huvudman inom skolväsendet för barn och ungdomar skall på 
huvudmannanivå systematiskt planera, följa upp och utvärdera sin verk-
samhet om inte annat framgår av andra stycket. Med utgångspunkt i detta 
underlag skall huvudmannen årligen upprätta en sådan skriftlig kvalitets-
redovisning som avses i 3 §. 

Enskilda huvudmän för förskola, förskoleklass och fritidshem som har 
godkänts av kommunen enligt 2 kap. 5 § behöver inte tillämpa bestäm-
melserna i första stycket. Kommunens kvalitetsredovisning på huvud-
mannanivå skall dock även omfatta sådan utbildning.  

Kommunen skall erbjuda huvudmännen för de fristående skolor som är 
belägna i kommunen att ingå i kommunens kvalitetsredovisning på 
huvudmannanivå. Om en enskild huvudman begär det skall kommunens 
kvalitetsredovisning även omfatta verksamheten vid den fristående 
skolan.  

Kvalitetsarbete på skolenhetsnivå 

2 §   Verksamheten vid varje skolenhet inom skolväsendet för barn och 
ungdomar skall på skolenhetsnivå systematiskt planeras, följas upp och 
utvärderas. Med utgångspunkt i detta underlag skall årligen upprättas en 
sådan kvalitetsredovisning för skolenheten som avses i 3 §. 
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Planeringen och kvalitetsredovisningen på skolenhetsnivå skall 
genomföras under medverkan av lärare, övrig personal och elever. Barn i 
förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare skall ges 
möjlighet att delta i detta arbete. 



 
 

 

 

Rektor ansvarar för att planering, uppföljning, utvärdering och 
kvalitetsredovisning genomförs enligt första och andra styckena. 

Kvalitetsredovisningens innehåll 

3 §   En kvalitetsredovisning skall innehålla dels en bedömning av i 
vilken utsträckning de mål för utbildningen som finns i denna lag och 
andra föreskrifter (nationella mål) har förverkligats, dels en redogörelse 
för vilka åtgärder som kommer att vidtas för ökad måluppfyllelse.  

Rutiner för att ta emot och utreda klagomål 

4 §   Huvudmannen skall ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål 
mot verksamheten. Information om rutinerna skall lämnas på lämpligt 
sätt. 

Åtgärder 

5 §   Om det vid uppföljning och utvärdering, genom klagomål eller på 
annat sätt framkommer brister i verksamheten skall huvudmannen se till 
att erforderliga åtgärder vidtas. 

Barnens, elevernas och vårdnadshavarnas inflytande 

Allmänt om barnens och elevernas inflytande över utbildningen 

6 §   Barn och elever inom skolväsendet för barn och ungdomar skall ges 
inflytande över undervisningen, skolmiljön och verksamheten i övrigt. 
De skall fortlöpande hållas informerade i frågor som rör dem och 
stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen. 

Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande skall 
anpassas efter deras ålder och mognad. 

I 6 kap. 17 och 18 §§ arbetsmiljölagen (1977:1160) finns bestäm-
melser om elevskyddsombud. 

Allmänt om vårdnadshavares inflytande över utbildningen i vissa skol-
former och i fritidshemmet  

7 §   Vårdnadshavarna för barn i förskolan och för elever i förskole-
klassen, grundskolan, obligatoriska särskolan, specialskolan, sameskolan 
och fritidshemmet skall erbjudas möjlighet till inflytande över 
undervisningen, skolmiljön och verksamheten i övrigt. 
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Systematiskt arbete med inflytandefrågor 

8 §   Vid varje skolenhet skall bedrivas ett systematiskt arbete med 
inflytande för barnen, eleverna och de vårdnadshavare som anges i 7 §. 

Rektor ansvarar för att det vid varje skolenhet bedrivs ett sådant arbete. 
 
9 §   Vid varje skolenhet skall finnas ett eller flera forum för elevernas 
och vårdnadshavarnas inflytande. Där skall sådana frågor behandlas som 
är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, 
eleverna eller vårdnadshavarna. 

Inom ramen för ett eller flera forum för inflytande skall eleverna och 
vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i sådana frågor som 
skall behandlas där och ges tillfälle att lägga fram synpunkter innan 
beslut fattas. 

Rektor ansvarar för att det finns forum för inflytande enligt första 
stycket och för att informations- och samrådsskyldigheten i andra stycket 
fullgörs. 

Elevernas arbete med inflytandefrågor m.m. 

10 §   Varje elev skall ges tillfälle att under skoltid behandla frågor av 
gemensamt intresse. Elevernas arbete med inflytandefrågor skall även i 
övrigt stödjas och underlättas. 
 
11 §   Av 6 kap. 18 § arbetsmiljölagen (1977:1160) följer att en elev som 
har utsetts till elevskyddsombud skall få den ledighet från skolarbetet 
som behövs för uppdraget. Även den elev som har i uppdrag att företräda 
andra elever i frågor om utbildningen skall beviljas den ledighet från 
skolarbetet som uppdraget kräver. 

Den som har utsetts till elevskyddsombud och andra elevföreträdare 
skall erbjudas kompensation för den undervisning som de går miste om 
på grund av uppdraget. 

Planering och information 

12 §   Den närmare utformningen av inflytandet skall anges i samband 
med den planering av verksamheten som föreskrivs i 2 §. 

Barnen, eleverna och vårdnadshavarna skall informeras om vad som 
gäller i fråga om inflytande och om huvuddragen i de bestämmelser som 
reglerar utbildningen. Rektor ansvarar för att sådan information lämnas. 
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4 kap. Allmänna bestämmelser om utbildning i vissa skolformer och 
fritidshemmet 

Tillämpningsområde 

1 §   Om inte annat anges särskilt gäller bestämmelserna i detta kapitel 
utbildning i förskoleklass, grundskola, obligatorisk särskola, special-
skola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och fritidshem. 

Elevhälsan 

2 §   För eleverna skall finnas elevhälsa. Elevhälsan skall omfatta 
medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. 
Elevhälsan skall främst vara förebyggande och hälsofrämjande. 
Elevernas utveckling mot utbildningens mål skall stödjas. 

För elevhälsans verksamhet skall det finnas tillgång till personal med 
sådan kompetens att elevernas behov av en förebyggande och hälso-
främjande elevhälsa kan tillgodoses. För elevhälsans medicinska insatser 
skall det finnas skolläkare och skolsköterska. 
 
3 §   Huvudmannen skall erbjuda varje elev i förskoleklassen, grund-
skolan, obligatoriska särskolan, specialskolan och sameskolan minst tre 
hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Hälsobesöken skall 
vara jämnt fördelade under skoltiden. Eleven skall dessutom mellan 
hälsobesöken erbjudas kontroll av syn och hörsel och andra begränsade 
hälsokontroller. Varje elev i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 
skall erbjudas minst ett hälsobesök. 

Elever som avses i första stycket får vid behov anlita elevhälsan för 
enkla sjukvårdsinsatser. 

Studie- och yrkesvägledning 

4 §   Alla elever i grundskolan, obligatoriska särskolan, specialskolan, 
sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan skall ha tillgång till 
sådan kompetens att elevernas behov av vägledning och information 
inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. 

 
5 §   För att av huvudmannen få anställas för studie- och yrkesorientering 
i skolväsendet för barn och ungdomar skall den sökande ha en utbildning 
avsedd för sådan verksamhet. 

Den som inte uppfyller dessa krav får anställas för studie- och 
yrkesorientering för högst ett år i sänder. 
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Arbetsmiljö m.m. 

6 §   I arbetsmiljölagen (1977:1160) finns bestämmelser om kraven på en 
god arbetsmiljö. 

I vissa frågor som rör arbetsmiljön finns dessutom särskilda 
bestämmelser i denna lag. 
 
7 §   På varje skolenhet skall ordningsregler upprättas. Rektor ansvarar 
för att detta sker. 

Trygghet och studiero 

8 §   För att ingripa i en akut situation eller i avvaktan på att en utredning 
enligt 14 § första stycket färdigställs, får rektor vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero. 

Endast om det finns synnerliga skäl får åtgärder som vidtagits med 
stöd av första stycket gälla under en längre tid än två veckor. Åtgärderna 
får dock aldrig gälla för en längre tid än fyra veckor. 

 
9 §   En lärare får, under pågående undervisning eller då eleverna annars 
står under ledning av läraren, vidta de åtgärder som är nödvändiga för att 
tillförsäkra eleverna trygghet och studiero. 

 
10 §   Endast elever i grundskolan, specialskolan eller sameskolan får 
med stöd av bestämmelserna i 8 eller 9 § åläggas att under uppsikt stanna 
i skolan efter skoldagens slut. Ett sådant åläggande får högst omfatta en 
timme. 

 
11 §   Åtgärder enligt 8–10 §§ skall vara framåtsyftande. De skall vara 
försvarliga med hänsyn till åtgärdernas syfte och övriga omständigheter 
och får inte inskränka elevers rätt till utbildning. 

Andra åtgärder än sådana som avses i 10 § vilka begränsar någon av de 
grundläggande fri- och rättigheter som avses i 2 kap. regeringsformen får 
inte grundas endast på bestämmelserna i 8 eller 9 §. 

Åtgärder som på grund av bestämmelsen i andra stycket inte får vidtas 
inom en verksamhet med offentlig huvudman får inte heller vidtas inom 
en fristående skola eller annan förskoleklass eller fritidshem med enskild 
huvudman. 

Omhändertagande av föremål 

12 §   Rektor eller en lärare får från en elev omhänderta föremål som 
används på ett sätt som är störande för skolverksamheten eller kan utgöra 
en fara för säkerheten i skolan. 
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Ett omhändertaget föremål skall återlämnas senast vid skoldagens slut. 
Om eleven vid upprepade tillfällen medfört föremål som omfattas av 



 
 

 

 

första stycket eller om det med hänsyn till föremålets beskaffenhet 
annars finns särskild anledning därtill får dock återlämnande av 
föremålet anstå till dess vårdnadshavaren har kunnat kontaktas. 

Om ett omhändertaget föremål inte återlämnats vid skoldagens slut 
skall omhändertagandet av föremålet dokumenteras skriftligt av rektor 
eller den som rektor gett i uppdrag att utföra denna uppgift. 

Om ett föremål som har omhändertagits enligt första stycket skäligen 
kan antas vara förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken, 6 § 
narkotikastrafflagen (1998:64), 5 § lagen (1988:254) om förbud 
beträffande knivar och andra farliga föremål eller annars på grund av 
brott skall föremålet i stället för att återlämnas snarast lämnas till 
närmaste polismyndighet. 

Elevernas utveckling mot målen 

13 §   Alla elever skall ges den ledning och stimulans som de behöver i 
sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina 
förutsättningar skall kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 
utbildningens mål.  

 
14 §   Om det genom uppgifter från skolans personal, eleven, elevens 
vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en 
elev inte kommer att nå de mål som minst skall uppnås enligt läroplan 
och kursplaner, skall rektor se till att elevens behov av stödåtgärder 
utreds. Behov av särskilt stöd skall även utredas om eleven uppvisar 
andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd bör ske med företrädare för 
elevhälsan. 

Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd skall han eller 
hon ges sådant stöd. För elever i grundskolan, obligatoriska särskolan, 
specialskolan och sameskolan skall det särskilda stödet ges på det sätt 
och i den omfattning som behövs för att eleven skall ha möjlighet att nå 
de mål som minst skall uppnås enligt läroplan och kursplaner. 

Åtgärdsprogram 

15 §   För en elev som enligt 14 § andra stycket skall ges särskilt stöd 
skall ett åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet skall framgå hur 
behoven ser ut, hur de skall tillgodoses samt hur åtgärderna skall följas 
upp och utvärderas. Om åtgärder vidtas enligt 16 § andra stycket eller 
17 § skall detta framgå av beslutet om åtgärdsprogram.  

Eleven och elevens vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta vid 
utarbetandet av programmet. 
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Åtgärdsprogrammet beslutas av rektor eller den som rektor gett i 
uppdrag att utföra denna uppgift. Om en utredning enligt 14 § första 
stycket visar att eleven inte behöver särskilt stöd skall beslutas att 
åtgärdsprogram inte skall utarbetas. Om åtgärdsprogrammet innehåller 
ett beslut om att särskilt stöd skall ges i en annan elevgrupp eller enskilt 



 
 

 

 

enligt 16 § andra stycket eller ett beslut om anpassad studiegång enligt 
17 § skall åtgärdsprogrammet beslutas av rektor. 

Vissa former av särskilt stöd 

16 §   Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars 
skulle ha deltagit i eller som komplement till denna och skall i första 
hand ges inom den elevgrupp som eleven tillhör. 

Om det finns särskilda skäl får rektor besluta att särskilt stöd skall ges i 
en annan elevgrupp eller enskilt. 
 
17 §   Om det särskilda stödet för en skolpliktig elev inte i rimlig grad 
kan anpassas efter elevens behov och förutsättningar får rektor besluta 
om avvikelser från den timplan och undervisningstid samt de ämnen och 
mål som annars gäller för utbildningen (anpassad studiegång). 

Information om elevens utveckling 

18 §   Eleven och elevens vårdnadshavare skall fortlöpande informeras 
om elevens utveckling. Närmare bestämmelser om utvecklingssamtal och 
andra former för denna information finns i respektive skolformskapitel. 

Betyg 

19 §   I grundskolan, obligatoriska särskolan, specialskolan, gymnasie-
skolan och gymnasiesärskolan skall betyg sättas i den utsträckning och 
form som följer av denna lag eller annan författning. 

För fristående skolor med en speciell pedagogisk inriktning får 
regeringen meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna om 
betyg. 

 
20 §   Rektor skall verka för att betygssättningen sker i enlighet med lag 
och andra författningar. 
 
21 §   Eleverna skall informeras om på vilka grunder betygen sätts. 
 
22 §   Betyg skall beslutas av den lärare som ansvarar för undervisningen 
vid den tidpunkt betyg skall sättas, under förutsättning att den läraren 
uppfyller kraven för anställning utan tidsbegränsning enligt 
2 kap. 14 eller 15 §. 

I andra fall skall betyg beslutas av en lärare som avses i första stycket 
tillsammans med den som ansvarar för undervisningen vid den tidpunkt 
betyg skall sättas. 

Den lärare som enligt andra stycket skall besluta betyg tillsammans 
med den som ansvarar för undervisningen skall utses av rektor. 
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23 §   Om ett betyg beror av två eller flera lärares bedömning och dessa 
inte kan enas, skall betyget beslutas av rektor. 
 
24 §   Betyg skall utfärdas skriftligt. Den som har beslutat betyget skall 
på begäran upplysa eleven och elevens vårdnadshavare om skälen för 
betyget. 
 
25 §   Ett betyg som är uppenbart felaktigt till följd av skrivfel eller 
liknande förbiseende får rättas av rektor. Innan rättelse sker skall rektor 
ge eleven och elevens vårdnadshavare tillfälle att yttra sig om detta inte 
är obehövligt. Vid rättelse skall ett nytt skriftligt betyg utfärdas och den 
felaktiga betygshandlingen om möjligt förstöras. 
 
26 §   Finner den eller de som har meddelat ett betygsbeslut att beslutet 
är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon 
annan anledning, skall denne eller dessa ändra beslutet, om det kan ske 
snabbt och enkelt. En sådan ändring får inte innebära att betyget sänks. 

Vad som föreskrivs i första stycket skall gälla rektor  
1.  om den som har meddelat det ursprungliga beslutet inte längre är 

anställd av skolhuvudmannen eller är förhindrad på grund av något annat 
liknande skäl, 

2.  om det ursprungliga beslutet har fattats av flera personer och någon 
eller några av dem inte längre är anställda av skolhuvudmannen eller är 
förhindrade på grund av något annat liknande skäl, eller 

3.  om det ursprungliga beslutet har fattats av flera personer och dessa 
inte kan enas. 

Prövning för betyg 

27 §   För den som vill genomgå prövning för betyg finns särskilda 
bestämmelser i respektive skolformskapitel. 

Regeringen får utan hinder av bestämmelser i denna lag om avgifts-
frihet meddela föreskrifter om skyldighet för den som vill genomgå 
prövning för betyg att betala en avgift som tillfaller skolhuvudmannen. 

5 kap. Skolplikt och motsvarande rätt till utbildning 

Inledande bestämmelser 

1 §   Barn som är bosatta i landet har skolplikt enligt föreskrifterna i detta 
kapitel. 

Skolplikt gäller dock inte barn, som varaktigt vistas utomlands eller 
vars förhållanden är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att 
barnet skall gå i skola. 
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Skolplikt gäller inte heller barn som avses i 22 kap. 1 § andra stycket. 
Dessa barn har dock samma rätt till utbildning som skolpliktiga barn. 



 
 

 

 

 
2 §   Av 2 kap. 21 § regeringsformen följer att skolplikten motsvaras av 
en rätt att få utbildning inom skolväsendet för barn och ungdomar med 
offentlig huvudman. Av bestämmelserna i 7 och 9 §§ följer även en viss 
rätt till utbildning utöver skolplikten. 

 
3 §   Skolplikt skall fullgöras i grundskolan om inte sådana förhållanden 
som avses i andra stycket 1–3 föreligger eller skolplikten fullgörs på 
annat sätt enligt bestämmelserna i 17 kap. 

1.  Barn som bedöms inte kunna nå upp till de mål som minst skall 
uppnås enligt grundskolans läroplan och kursplaner därför att de har en 
utvecklingsstörning, skall fullgöra sin skolplikt i obligatoriska särskolan. 

2.  Barn som inte kan gå i grundskolan eller obligatoriska särskolan 
därför att de på grund av dövhet, dövblindföddhet eller hörselskada är i 
behov av en tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö, skall 
fullgöra sin skolplikt i specialskolan. 

3.  Barn till samer får fullgöra sin skolplikt i sameskolan i stället för i 
grundskolan. Även andra barn får fullgöra sin skolplikt i sameskolan om 
det finns särskilda skäl.  

 
4 §   Frågan om det föreligger sådana förhållanden som avses i 3 § andra 
stycket 1–3 prövas av barnets hemkommun, Specialskolemyndigheten 
respektive Sameskolstyrelsen. 

 
5 §   Den som är elev i grundskolan, obligatoriska särskolan eller 
specialskolan kan på försök under högst sex månader tas emot som elev i 
en annan av dessa skolformer, om de huvudmän som berörs är överens 
om detta och elevens vårdnadshavare lämnar sitt medgivande. 

En elev i grundskolan kan få sin utbildning inom obligatoriska 
särskolan (integrerad elev) om de huvudmän som berörs är överens om 
detta och elevens vårdnadshavare medger det. En elev i obligatoriska 
särskolan kan under samma förutsättningar få sin utbildning inom 
grundskolan eller sameskolan.  

För en elev som får sin utbildning inom en annan skolform enligt andra 
stycket gäller de bestämmelser som avser den ursprungliga skolformen. 
Rektor för den skolenhet där eleven får sin undervisning får dock göra de 
undantag från dessa bestämmelser som krävs med hänsyn till 
undervisningens uppläggning. 

Skolpliktens inträde och skolstarten 

6 §   Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller 
sju år. 

Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först 
höstterminen det kalenderår då barnet fyller åtta år. 

Frågan om uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen efter 
begäran av barnets vårdnadshavare. 
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7 §   Om ett barns vårdnadshavare begär det, skall barnet redan höst-
terminen det kalenderår då barnet fyller sex år jämställas med skol-
pliktiga barn i fråga om rätten att börja skolan. 

Skolpliktens upphörande och rätt att fullfölja skolgången 

8 §   Skolplikten upphör vid utgången av vårterminen det kalenderår då 
eleven fyller 16 år eller, om eleven går i specialskolan, 17 år. 

Om eleven dessförinnan uppnår kunskapsmålen för den skolform där 
eleven fullgör sin skolplikt, upphör därmed skolplikten. 

Frågan om skolpliktens upphörande enligt andra stycket prövas av 
hemkommunen. För elever som går i specialskolan prövas dock frågan 
av Specialskolemyndigheten. 

 
9 §   En elev i grundskolan eller specialskolan har rätt att slutföra högsta 
årskursen, även om skolplikten upphör dessförinnan. Detta gäller dock 
inte i fråga om elever med utvecklingsstörning som fullgör sin skolplikt i 
specialskolan. 

Elever i obligatoriska särskolan och elever med utvecklingsstörning 
som fullgör sin skolplikt i specialskolan, vilka började fullgöra sin 
skolplikt det kalenderår då de fyllde åtta år har, när skolplikten upphör, 
rätt att få fortsatt utbildning i årskurs 9 i obligatoriska särskolan 
respektive årskurs 10 i specialskolan. 

En elev i grundskolan eller specialskolan har rätt att efter skolpliktens 
upphörande fullfölja utbildningen under ytterligare två år om eleven inte 
har nått upp till de mål som minst skall uppnås enligt skolformens 
läroplan och kursplaner. Detta gäller dock inte i fråga om elever med 
utvecklingsstörning som fullgör sin skolplikt i specialskolan. Frågan om 
rätt till utbildning enligt detta stycke prövas av hemkommunen. 

De elever som har slutfört årskurs 9 i obligatoriska särskolan har rätt 
att få fortsatt utbildning i årskurs 10 i denna skolform. 

Deltagande i utbildning 

10 §   Varje elev i grundskolan, obligatoriska särskolan, specialskolan 
och sameskolan skall delta i den verksamhet som anordnas för att ge den 
avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli. 

Den obligatoriska verksamheten får omfatta högst 190 dagar per läsår 
och åtta timmar eller, i de två lägsta årskurserna, sex timmar per dag. 
Sådan verksamhet får inte förläggas till lördagar, söndagar eller andra 
helgdagar. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
får dock för elever i den obligatoriska särskolan och specialskolan 
meddela föreskrifter om avvikelser från bestämmelserna om lärotider. 

Om en elev utan giltigt skäl uteblir från den verksamhet som anordnas 
för att ge den avsedda utbildningen, skall rektor, eller den som rektor gett 
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i uppdrag att utföra uppgiften, se till att elevens vårdnadshavare 
underrättas om att eleven har varit frånvarande. 

 
11 §   En elev i de skolformer som anges i 10 § får beviljas kortare 
ledighet för enskilda angelägenheter. 

Rektor, eller den som rektor gett i uppdrag att utföra uppgiften, 
beslutar om sådan ledighet. 

 
12 §   På begäran av elevens vårdnadshavare kan en elev i de skolformer 
som anges i 10 § befrias från skyldighet att delta i annars obligatoriska 
inslag i verksamheten, om det med hänsyn till särskilda omständigheter 
inte är rimligt att kräva att eleven deltar. 

Rektor beslutar om sådan befrielse. 

Ansvar för att skolplikten fullgörs m.m. 

13 §   Kommunen skall se till att eleverna i dess grundskola och 
obligatoriska särskola fullgör sin skolgång. Specialskolemyndigheten och 
Sameskolstyrelsen skall se till att elever i utbildning under deras ledning 
fullgör sin skolgång. 

Hemkommunen skall se till att skolpliktiga barn som inte går i dess 
grundskola eller obligatoriska särskola på något annat sätt får föreskriven 
utbildning.  

 
14 §   När en skolpliktig elev börjar eller slutar vid en fristående skola 
eller utan giltig orsak är frånvarande från obligatoriska inslag i stor 
utsträckning, skall huvudmannen snarast lämna uppgift om detta till 
elevens hemkommun. 

 
15 §   Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn skall se till att 
barnet fullgör sin skolplikt. 

 
16 §   Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på 
att elevens vårdnadshavare inte har gjort vad på denne ankommer för att 
så skall ske, får hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare att 
iaktta sina skyldigheter. För en elev i specialskolan eller i sameskolan 
ankommer det i stället på Specialskolemyndigheten respektive Sameskol-
styrelsen att förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldig-
heter. 

Ett föreläggande enligt första stycket får förenas med vite. 
Vitet får inte förvandlas till fängelse. 
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6 kap.  Förskolan 

Kapitlets innehåll 

1 §   I detta kapitel finns 
–  allmänna bestämmelser om förskolan (2–4 §§), 
–  bestämmelser om vilka barn som skall erbjudas förskola (5–9 §§), 
–  bestämmelser om föräldrasamarbete och utvecklingssamtal i 

förskolan (10 §), 
–  bestämmelser om hemkommunens ansvar för förskolan (11–14 §§), 

och  
–  bestämmelser om förskola med enskild huvudman (15–17 §§). 

Allmänna bestämmelser 

2 §   Förskolan skall stimulera barns utveckling och lärande. 
Utbildningen skall utgå från en helhetssyn på barn och barns behov och 
utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 

Förskolan skall utformas så att den främjar allsidiga kontakter och 
social gemenskap samt förbereder barnen för fortsatt utbildning.  

 
3 §   Kommunen skall informera vårdnadshavarna om förskolan och 
syftet med denna. 

 
4 §   Förskolan skall utgå från varje barns behov. Barngrupperna skall ha 
en lämplig sammansättning och storlek. 

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i 
sin utveckling skall ges den omsorg som deras speciella behov kräver. 

Barn som skall erbjudas förskola 

5 §   Barn som är bosatta i landet och som inte har börjat i 
förskoleklassen eller i någon utbildning för fullgörande av skolplikten 
skall erbjudas förskola enligt vad som anges i 6–9 §§. Förskola behöver 
dock inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med 
större helger. 

 
6 §   Barn skall från och med ett års ålder erbjudas förskola i den 
omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller 
studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation 
i övrigt. 
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7 §   Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt 
föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, skall från och 



 
 

 

 

med ett års ålder erbjudas förskola i en omfattning om minst tre timmar 
per dag eller 15 timmar i veckan. 

 
8 §   Oavsett vad som anges i 6 och 7 §§ skall barn, från och med 
höstterminen det år barnet fyller fyra år erbjudas förskola under minst 
525 timmar om året (allmän förskola). 

 
9 §   Även andra barn än som anges i 6–8 §§ skall erbjudas förskola, om 
de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 
utveckling i form av förskola. 

Föräldrasamarbete och utvecklingssamtal 

10 §   Personalen skall föra fortlöpande samtal med barnets 
vårdnadshavare om barnets utveckling. Minst en gång per halvår skall 
personal och barnets vårdnadshavare därutöver genomföra ett samtal om 
barnets utveckling och lärande både i och utanför förskolan 
(utvecklingssamtal). Lärare har det övergripande ansvaret för 
utvecklingssamtalet.  

Hemkommunens ansvar 

11 §   Hemkommunen skall svara för att barnet erbjuds förskola i den 
omfattning som anges i detta kapitel. 

Kommunen kan fullgöra sina skyldigheter också genom att erbjuda 
barnet en motsvarande plats i förskola med enskild huvudman. 

 
12 §   En kommun är skyldig att, efter önskemål från vårdnadshavarna, ta 
emot ett barn från en annan kommun i sin förskola om det finns särskilda 
skäl med hänsyn till barnets förhållanden. I sådana fall skall den 
mottagande kommunen ersättas för sina kostnader av barnets 
hemkommun. 

 
13 §   När vårdnadshavaren har anmält önskemål om förskola skall 
kommunen erbjuda barnet förskola utan oskäligt dröjsmål. Barn som av 
fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin 
utveckling i form av förskola skall skyndsamt erbjudas förskola. 

Plats i förskola skall erbjudas vid en skolenhet så nära barnets eget 
hem som möjligt. Skälig hänsyn skall tas till vårdnadshavarnas 
önskemål. 

 
14 §   För plats i förskola får en kommun ta ut skäliga avgifter enligt 
grunder som kommunen bestämmer. 
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Från och med höstterminen det år barnet fyller fyra år och för barn som 
av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling 
i form av förskola får avgift tas ut bara för den del av verksamheten som 
överstiger 15 timmar i veckan eller 525 timmar om året. 



 
 

 

 

Förskola med enskild huvudman 

15 §   Varje skolenhet med förskola som anordnas av enskild skall vara 
öppen för alla som enligt 5 § skall erbjudas förskola, om inte den 
kommun där skolenheten är belägen medger undantag med hänsyn till 
verksamhetens särskilda karaktär. 

En enskild huvudman behöver inte vid en skolenhet ta emot eller ge 
fortsatt utbildning åt ett barn om det skulle medföra att betydande 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för huvudmannen. 

 
16 §   Avgifter som tas ut av en enskild huvudman skall bestämmas efter 
samma grunder som kommunen där skolenheten är belägen tillämpar i 
sin förskola. 

 
17 §   För varje barn i förskola med enskild huvudman lämnas bidrag av 
hemkommunen. Bidraget skall bestämmas med hänsyn till 
huvudmannens åtagande och barnets behov efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen förskola. 
Bidraget minskas i förekommande fall med belopp som förskolan får ta 
ut i avgift enligt 16 §. 

Kommunens bidragsskyldighet gäller endast i den omfattning som 
barnet skall erbjudas förskola enligt 5 §. 

7 kap.  Förskoleklassen 

Kapitlets innehåll 

1 §   I detta kapitel finns 
–  allmänna bestämmelser om förskoleklass (2–7 §§), 
–  särskilda bestämmelser om förskoleklass med offentlig huvudman 

(8–12 §§), och 
–  särskilda bestämmelser om förskoleklass som anordnas vid en 

fristående skola och förskoleklass som i övrigt anordnas av enskild (13–
15 §§). 

Allmänna bestämmelser 

Utbildningens syfte 

2 §   Förskoleklassen skall stimulera elevers utveckling och lärande och 
förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen skall utgå från en 
helhetssyn på elever och elevers behov. 
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Förskoleklassen skall utformas så att den främjar allsidiga kontakter 
och social gemenskap.  

Läsår och terminer 

3 §   Utbildningen i förskoleklassen delas in i läsår. Varje läsår består av 
en hösttermin och en vårtermin.  

Erbjudande och information om utbildningen 

4 §   Förskoleklassen är avsedd för barn som ännu inte har börjat någon 
utbildning för fullgörande av skolplikten.  

Hemkommunen skall informera vårdnadshavarna om förskoleklassen 
och syftet med denna samt verka för att barnen deltar i den.  
 
5 §   Barn som är bosatta i landet skall erbjudas förskoleklass från och 
med höstterminen det år de fyller sex år. Barn får tas emot tidigare. 

Tester och prov får inte utgöra villkor för antagning eller urval till eller 
inom en skolenhet. Tester och prov får inte heller utgöra villkor för 
fortsatt utbildning vid en skolenhet eller i den elevgrupp som eleven 
tillhör. 

Förskoleklassen skall omfatta minst 525 timmar under ett läsår. 

Avgiftsfrihet 

6 §   Utbildningen skall vara avgiftsfri. Avgifter i samband med ansökan 
om plats i förskoleklassen får inte tas ut. 

Utvecklingssamtal 

7 §   Minst en gång varje termin skall läraren, eleven och elevens 
vårdnadshavare samtala om elevens utveckling och lärande.  

Förskoleklass med offentlig huvudman 

Hemkommunens ansvar 

8 §   Hemkommunen skall svara för att utbildning i förskoleklass 
kommer till stånd för alla barn i kommunen som önskar sådan utbildning. 

Hemkommunens skyldighet enligt första stycket skall fullgöras genom 
att kommunen anordnar förskoleklass i den omfattning som krävs för att 
bereda utbildning för samtliga i kommunen som är berörda. 
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Om det finns särskilda skäl får hemkommunen komma överens med 
någon annan kommun om att denna i sin förskoleklass skall ta emot barn 
vars utbildning hemkommunen har att svara för. 

Mottagande i annan kommun 

9 §   Ett barn har rätt att bli mottaget i förskoleklass med offentlig 
huvudman i en annan kommun än den som skall svara för barnets 
utbildning, om barnet med hänsyn till sina personliga förhållanden har 
särskilda skäl att få gå i den kommunens förskoleklass. Innan kommunen 
fattar beslut om att för visst läsår ta emot ett sådant barn skall den 
inhämta ett yttrande från elevens hemkommun.  

Efter önskemål av vårdnadshavaren får en kommun även i annat fall i 
sin förskoleklass ta emot ett barn från en annan kommun. 
 
10 §   En elev som har tagits emot i en kommuns förskoleklass ett visst 
läsår skall få gå kvar hela läsåret, även om de förhållanden som låg till 
grund för mottagandet ändras under läsåret. 

Placering vid skolenhet 

11 §   Ett barn skall placeras vid den av kommunens skolenheter där 
vårdnadshavaren önskar att barnet skall gå. Om den önskade placeringen 
skulle medföra att ett annat barns berättigade krav på placering vid en 
skolenhet nära hemmet åsidosätts skall dock kommunen frångå 
vårdnadshavarens önskemål och placera barnet vid en annan skolenhet. 

Kommunen får frångå vårdnadshavarens önskemål och placera barnet 
vid en annan skolenhet om den önskade placeringen skulle medföra att 
betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för 
kommunen. 

Interkommunal ersättning 

12 §   En kommun som i sin förskoleklass har en elev från en annan 
kommun skall ersättas för sina kostnader för elevens utbildning av 
elevens hemkommun om elevens skolgång grundar sig på 9 § första 
stycket. 

Även i de fall som avses i 9 § andra stycket skall hemkommunen 
betala ersättning till den mottagande kommunen. Om kommunerna i ett 
sådant fall inte kommer överens om annat, skall ersättningen bestämmas 
med hänsyn till kommunens åtagande och elevens behov efter samma 
grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin 
egen förskoleklass. Om en elev har ett omfattande behov av särskilt stöd, 
behöver hemkommunen inte lämna bidrag för det särskilda stödet, om 
betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för 
kommunen. 
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Förskoleklass som anordnas vid en fristående skola och förskoleklass 
som i övrigt anordnas av enskild 

Mottagande 

13 §   Varje skolenhet med förskoleklass som anordnas av enskild skall 
vara öppen för alla som skall erbjudas utbildning i förskoleklassen. 
Utbildningen får dock begränsas till att avse elever som är i behov av 
särskilt stöd för sin utveckling. 

En enskild huvudman behöver inte vid en skolenhet ta emot eller ge 
fortsatt utbildning åt en elev, om det skulle medföra att betydande 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för huvudmannen. 

Urval 

14 §   Om det inte finns plats för alla sökande till en fristående skola med 
förskoleklass, skall urvalet ske efter grunder som är godkända av Statens 
skolverk. 

Om det inte finns plats för alla sökande till annan förskoleklass med 
enskild huvudman än som avses i första stycket, skall urvalet ske efter 
grunder som är godkända av den kommun där skolenheten är belägen. 

Bidrag från hemkommunen 

15 §   För varje elev i förskoleklass med enskild huvudman lämnas 
bidrag av hemkommunen. Bidraget skall bestämmas med hänsyn till 
huvudmannens åtagande och elevens behov efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen 
förskoleklass. Om en elev har ett omfattande behov av särskilt stöd, 
behöver kommunen inte lämna bidrag för det särskilda stödet, om 
betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för 
kommunen. 

Den kommun där skolenheten är belägen har rätt till insyn i 
verksamheten. En enskild huvudman som anordnar förskoleklass vid en 
skolenhet med grundskola eller obligatorisk särskola skall delta i den 
uppföljning och utvärdering som kommunen där skolenheten är belägen 
gör av sin egen verksamhet. Deltagandet skall ske i den utsträckning som 
kommunen bestämmer. 

Regeringen får meddela föreskrifter om det belopp som kommunen 
skall betala i stället för vad som anges i första stycket när bidraget avser 
en asylsökande elev eller en annan elev som vistas i Sverige under 
liknande omständigheter. 
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8 kap.  Grundskolan 

Kapitlets innehåll 

1 §   I detta kapitel finns 
–  allmänna bestämmelser om grundskolan (2–18 §§), 
–  särskilda bestämmelser om grundskola med offentlig huvudman 

(19–27 §§), och 
–  särskilda bestämmelser om grundskola som anordnas vid en 

fristående skola (28–30 §§). 

Allmänna bestämmelser 

Utbildningens syfte 

2 §   Grundskolan skall ge eleverna kunskaper och värden och utveckla 
elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen skall också 
förbereda eleverna för aktiva livsval och ligga till grund för fortsatt 
utbildning.  

Utbildningen skall utformas så att den främjar allsidiga kontakter och 
social gemenskap och ger en god grund för ett aktivt deltagande i 
samhällslivet. 

Årskurser, läsår och terminer 

3 §   Grundskolan skall ha nio årskurser. Utbildningen i varje årskurs 
skall bedrivas under ett läsår, vilket består av en hösttermin och en 
vårtermin. 

Utbildningens innehåll och omfattning 

4 §   Undervisningen skall omfatta följande ämnen: 
–  bild, 
–  engelska, 
–  hem- och konsumentkunskap, 
–  idrott och hälsa, 
–  matematik, 
–  musik, 
–  naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi, 
–  samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap 

och samhällskunskap, 
–  slöjd, 
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–  svenska eller svenska som andraspråk, samt 
–  teknik. 
Härutöver skall det som ämnen finnas språkval och, för elever som 

skall erbjudas modersmålsundervisning, modersmål. Vidare skall finnas 
elevens val. Undervisningen i elevens val skall syfta till att fördjupa och 
bredda elevens kunskaper i ett eller flera ämnen. 

Den totala undervisningstiden för varje elev skall vara minst 6 665 
timmar. Därav utgör 600 timmar skolans val. Skolans val får omfatta ett 
lokalt tillval utöver kursplanerna, under förutsättning att Statens skolverk 
har godkänt en plan för tillvalet.  

För grundskola med offentlig huvudman finns ytterligare bestäm-
melser om undervisningstiden (timplan) i bilaga 1. 

 
5 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om 

1.  undervisningens omfattning utöver vad som följer av 4 §, 
2.  avvikelser från bestämmelserna i 4 § första och andra styckena för 

fristående skolor som har en speciell pedagogisk inriktning, 
3.  avvikelser från bestämmelserna i 4 § första och andra styckena och 

från timplanen för särskilda utbildningar, samt 
4.  andra begränsade avvikelser från bestämmelserna i 4 § första eller 

andra styckena och från timplanen utöver vad som följer av 4 kap. 17 § 
och 5 kap. 5 § tredje stycket, om det finns särskilda skäl. 

Kursplaner 

6 §   För varje ämne gäller en kursplan. Regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om kursplaner. 

Tester och prov 

7 §   Tester och prov får inte utgöra villkor för antagning eller urval till 
eller inom en skolenhet. Tester och prov får inte heller utgöra villkor för 
fortsatt utbildning vid en skolenhet eller i den elevgrupp som eleven 
tillhör. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
dock meddela föreskrifter om färdighetsprov vid antagning och urval till 
utbildning som kräver att sökanden har speciella färdigheter inom det 
praktiskt-estetiska området. 

Sådana föreskrifter som avses i första stycket får inte innebära att 
bestämmelsen i 25 § första stycket om en annan elevs placering vid en 
skolenhet nära hemmet åsidosätts. 

Avgiftsfrihet 

8 §   Utbildningen skall vara avgiftsfri. 
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Eleverna skall utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg 
som behövs för en tidsenlig utbildning. Eleverna skall vidare erbjudas 
kostnadsfria skolmåltider. 

Avgifter i samband med ansökan om plats i grundskolan får inte tas ut. 

Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan 

9 §   Minst en gång varje termin skall läraren, eleven och elevens 
vårdnadshavare samtala om hur elevens kunskapsutveckling och sociala 
utveckling bäst kan stödjas (utvecklingssamtal) . Vid utvecklingssamtalet 
skall läraren i en framåtsyftande individuell utvecklingsplan skriftligt 
sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven skall nå målen och i 
övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och 
kursplanerna. Utvecklingsplanen kan även innehålla överenskommelser 
mellan lärare, elev och vårdnadshavare. Informationen vid 
utvecklingssamtalet bör grunda sig på en utvärdering av elevens 
utveckling i relation till målen i läroplanen och kursplanerna. 

På begäran av en elevs vårdnadshavare skall läraren som ett 
komplement till utvecklingssamtalet även lämna annan skriftlig 
information om elevens skolgång än som avses i första stycket. 

Uppgifter i utvecklingsplanen och sådan information som avses i andra 
stycket får inte ha karaktären av betyg. 

Bestämmelser om utredning och åtgärdsprogram för en elev som 
behöver särskilt stöd finns i 4 kap. 14–17 §§. 

Betygssättning 

10 §   Betyg skall sättas i grundskolans ämnen. Om undervisningen i 
samhällsorienterande ämnen eller naturorienterande ämnen helt eller i 
huvudsak varit ämnesövergripande (ämnesblock), får beslutas att ett 
sammanfattande betyg skall sättas för ämnesblocket. 

Bestämmelserna i 4 kap. 22 och 23 §§ om vem eller vilka som skall 
sätta betyg tillämpas även i fråga om vem eller vilka som skall avgöra 
om ett sammanfattande betyg skall sättas. 
 
11 §   Betyg skall sättas  

1.  i slutet av varje termin i årskurs 8 och i slutet av höstterminen i års-
kurs 9 i ämnen och ämnesblock som inte har avslutats, och  

2.  när ett ämne eller ett ämnesblock har avslutats.  
 
12 §   Som betyg skall någon av följande beteckningar användas  

Godkänt (G) 
Väl godkänt (VG) 
Mycket väl godkänt (MVG). 
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Betyg innan ett ämne eller ämnesblock har avslutats 

13 §   När betyg sätts innan ett ämne eller ett ämnesblock har avslutats, 
skall de kunskaper bedömas som eleven inhämtat i ämnet eller ämnes-
blocket fram till och med den aktuella terminen. 

Om en elev inte når upp till de mål som lokalt bestämts för ett ämne 
eller ämnesblock, skall betyg inte sättas i ämnet eller ämnesblocket. 

Betyg när ett ämne har avslutats 

14 §   När betyg sätts efter det att ett ämne eller ett ämnesblock har av-
slutats, skall betyget bestämmas med hjälp av  

1.  de mål som eleverna enligt kursplanerna skall ha uppnått i grund-
skolan, och  

2.  de betygskriterier som har fastställts för ämnena och ämnesblocken. 
Betyget Godkänt skall motsvara de mål som eleverna enligt kurs-

planerna skall ha uppnått i ämnena i slutet av årskurs 9. 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar 

föreskrifter om betygskriterier för betygen Väl godkänt och Mycket väl 
godkänt. Betygskriterierna skall precisera vilka kunskaper enligt 
kursplanerna som krävs för respektive betyg. 

 
15 §   Om det finns särskilda skäl får vid betygssättningen bortses från 
enstaka mål som eleven skall ha uppnått i slutet av årskurs 9. Med 
särskilda skäl avses funktionshinder eller andra liknande personliga 
förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder 
för att eleven skall kunna nå ett visst mål. 
 
16 §   Om en elev inte når upp till de mål i ett ämne som enligt 
kursplanen skall ha uppnåtts i slutet av årskurs 9, skall betyg inte sättas i 
ämnet. Betyg skall inte heller sättas i ett ämnesblock om eleven inte når 
upp till målen i samtliga ämnen som ingår i ämnesblocket. 

I fall som avses i första stycket skall ett skriftligt omdöme om elevens 
kunskapsutveckling i ämnet eller ämnesblocket ges. Av omdömet kan 
också framgå de stödåtgärder som har vidtagits. 

Utfärdande av terminsbetyg och slutbetyg 

17 §   Terminsbetyg skall utfärdas vid slutet av varje termin i årskurs 8 
och vid slutet av höstterminen i årskurs 9. Terminsbetyg skall inte 
utfärdas om eleven skall få ett slutbetyg enligt andra stycket. 

Slutbetyg skall utfärdas när skolplikten upphör. En elev som efter 
skolpliktens upphörande har slutfört årskurs 9 har rätt att få ett nytt 
slutbetyg. 

 
40 



 
 

 

 

Prövning 

18 §   Den som vill ha betyg från grundskolan skall få gå igenom 
prövning. Denna kan avse hela utbildningen i grundskolan eller ett eller 
flera ämnen eller ämnesblock som ingår i utbildningen. Detta gäller även 
den som tidigare har fått betyg i ett avslutat ämne eller ämnesblock eller 
slutbetyg från grundskolan. 

Prövningen skall göras av en eller flera lärare som uppfyller kraven i 
2 kap. 14 eller 15 §. Om prövningen genomförs av två eller flera lärare 
och dessa inte kan enas om ett betyg skall betyget sättas av rektor. I 
övrigt skall bestämmelserna i 12, 14 och 15 §§ tillämpas. 

Den som redan har slutbetyg från grundskolan skall efter prövning i ett 
eller flera ämnen eller ämnesblock få ett nytt slutbetyg. 

Grundskola med offentlig huvudman 

Hemkommunens ansvar 

19 §   För var och en som enligt denna lag har rätt att gå i grundskolan, 
och som inte fullgör sin skolgång på annat sätt, skall hemkommunen 
svara för att sådan utbildning kommer till stånd. 

Skyldigheten enligt första stycket skall fullgöras genom att hem-
kommunen anordnar grundskola i den omfattning som krävs för att 
bereda utbildning för samtliga i kommunen som är berörda. 

Om det finns särskilda skäl får hemkommunen komma överens med 
någon annan kommun om att denna i sin grundskola skall ta emot elever 
vars grundskoleutbildning hemkommunen har att svara för. 

Mottagande i annan kommun 

20 §   En elev har rätt att bli mottagen i en grundskola som anordnas av 
en annan kommun än den som skall svara för elevens utbildning, om 
eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att 
få gå i den kommunens grundskola. Innan kommunen fattar beslut om att 
för visst läsår ta emot en sådan elev skall den inhämta yttrande från 
elevens hemkommun. 

 
21 §   Om en kommun enligt beslut av regeringen anordnar en särskild 
utbildning i sin grundskola, får regeringen meddela föreskrifter om att 
elever från hela landet i mån av plats skall tas emot på utbildningen. 
 
22 §   Efter önskemål av vårdnadshavare får en kommun även i andra fall 
än som avses i 19 § tredje stycket, 20 § och 21 § i sin grundskola ta emot 
en elev från en annan kommun. 
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23 §   En elev som har tagits emot i en kommuns grundskola ett visst 
läsår har rätt att gå kvar hela läsåret, även om de förhållanden som låg till 
grund för mottagandet ändras under läsåret. 

Om det för eleven endast återstår ytterligare en årskurs har eleven 
också rätt att gå kvar sista årskursen. 

Kommunens organisation av sin grundskola 

24 §   Varje kommun är skyldig att vid utformningen av sin grundskola 
beakta vad som för eleverna är ändamålsenligt ur kommunikations-
synpunkt. 

Varje kommun skall vidare organisera sin grundskola så att ingen elev 
på grund av skolgången behöver bo utanför det egna hemmet. Avsteg 
härifrån får dock göras om förhållandena är så speciella att det framstår 
som orimligt att kommunen anordnar skolgång på sådant sätt att eleven 
kan bo kvar i hemmet under skolgången. Vid denna bedömning skall 
särskild vikt fästas vid elevens ålder. 

En elev i grundskola med offentlig huvudman som till följd av sin 
skolgång måste bo utanför det egna hemmet har rätt till tillfredsställande 
förhållanden. Hemkommunen skall svara för detta utan extra kostnader 
för eleven. Hemkommunens skyldighet omfattar dock inte elever som 
med stöd av 20, 21, 22 eller 23 § går i en annan kommuns grundskola 
eller elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där de annars 
skulle ha placerats. 

Placering vid skolenhet 

25 §   En elev skall placeras vid den av kommunens skolenheter där 
vårdnadshavaren önskar att eleven skall gå. Om den önskade placeringen 
skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en 
skolenhet nära hemmet åsidosätts skall dock kommunen frångå 
vårdnadshavarens önskemål och placera eleven vid en annan skolenhet 
inom sin grundskola. 

Kommunen får frångå vårdnadshavarens önskemål och placera eleven 
vid en annan skolenhet inom sin grundskola om 

1.  den önskade placeringen skulle medföra att betydande 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen, 
eller 

2.  det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers rätt till trygghet 
och studiero. 

Den som har blivit placerad vid en viss skolenhet skall få gå kvar där 
om inte något annat följer av andra stycket 1 eller 2. Detsamma skall 
gälla den som tagits emot i en skolenhet med förskoleklass och som skall 
fortsätta sin utbildning i grundskolan. 
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Skolskjuts 

26 §   Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till 
kostnadsfri skolskjuts från den plats där eleven är bosatt till den plats där 
utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn 
till färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionshinder hos eleven 
eller någon annan särskild omständighet. Denna rätt gäller dock inte 
elever som 

1.  väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars 
skulle ha placerat dem, eller 

2.  går i en annan kommuns grundskola med stöd av 20, 21, 22 eller 
23 §. 

Elevens hemkommun skall ombesörja att skolskjuts anordnas enligt 
första stycket. 

En elev som med stöd av 20 § går i en annan kommuns grundskola och 
som på grund av skolgången måste övernatta i den kommunen har rätt till 
skolskjuts mellan den tillfälliga bostaden och den plats där utbildningen 
bedrivs under samma förutsättningar som gäller för elever som är 
hemmahörande i kommunen. Den kommun som anordnar utbildningen 
skall ombesörja att sådan skolskjuts kommer till stånd. Kommunens 
kostnader för detta skall ersättas av elevens hemkommun. 

Interkommunal ersättning 

27 §   En kommun som i sin grundskola har en elev från en annan kom-
mun skall ersättas för sina kostnader för elevens utbildning av elevens 
hemkommun om elevens skolgång i kommunen grundar sig på 20, 21 
eller 23 § andra stycket. 

Även i de fall som avses i 22 § skall hemkommunen betala ersättning 
till den mottagande kommunen. Om kommunerna i ett sådant fall inte 
kommer överens om annat, skall ersättningen bestämmas med hänsyn till 
kommunens åtagande och elevens behov efter samma grunder som 
hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna 
grundskolorna. Om en elev har ett omfattande behov av särskilt stöd, 
behöver hemkommunen inte lämna bidrag för det särskilda stödet, om 
betydande ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. 

Grundskola som anordnas vid en fristående skola 

Mottagande 

28 §  Varje fristående skola med grundskola skall vara öppen för alla 
elever som har rätt till utbildning i grundskolan. Utbildningen får dock 
begränsas till att avse 
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–  vissa årskurser, 
–  elever som är i behov av särskilt stöd, och 
–  vissa elever för vilka utbildningen är speciellt anpassad enligt 

föreskrifter som meddelas av regeringen. 
Huvudmannen för en fristående skola behöver inte ta emot eller ge 

fortsatt utbildning åt en elev, om det skulle medföra betydande 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för huvudmannen. 

Urval 

29 §   Om det inte finns plats för alla sökande till en fristående skola med 
grundskola, skall urvalet ske efter grunder som har godkänts av Statens 
skolverk. 

Bidrag från hemkommunen 

30 §   För varje elev i en fristående skola med grundskola lämnas bidrag 
av hemkommunen. Bidraget skall bestämmas med hänsyn till 
huvudmannens åtagande och elevens behov efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen grundskola. 
Om en elev har ett omfattande behov av särskilt stöd, behöver 
kommunen inte lämna bidrag för det särskilda stödet, om betydande 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. 

Den kommun där den fristående skolan är belägen har rätt till insyn i 
verksamheten. En enskild huvudman skall delta i den uppföljning och 
utvärdering som kommunen där den fristående skolan är belägen gör av 
sin egen verksamhet. Deltagandet skall ske i den utsträckning som 
kommunen bestämmer. 

Kommunens skyldighet enligt första stycket gäller inte om statsbidrag 
lämnas för en utlandssvensk elevs utbildning. Vidare får regeringen 
meddela föreskrifter om det belopp som kommunen skall betala i stället 
för vad som anges i första stycket när bidraget avser en asylsökande elev 
eller en annan elev som vistas i Sverige under liknande omständigheter. 

9 kap. Obligatoriska särskolan  

Kapitlets innehåll 

1 §   I detta kapitel finns 
–  allmänna bestämmelser om obligatoriska särskolan (2–15 §§), 
–  särskilda bestämmelser om obligatorisk särskola med offentlig 

huvudman (16–21 §§), och 
–  särskilda bestämmelser om obligatorisk särskola som anordnas vid 

en fristående skola (22–24 §§). 
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Allmänna bestämmelser 

Utbildningens syfte  

2 §   Obligatoriska särskolan skall ge elever med utvecklingsstörning en 
utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så 
långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan.  

Grundsärskola och träningsskola  

3 §   Obligatoriska särskolan omfattar grundsärskola och träningsskola. 
Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan gå i grundsärskolan.  
Huvudmannen för utbildningen avgör om en elev som tas emot i 

obligatoriska särskolan skall gå i grundsärskolan eller träningsskolan.  

Årskurser, läsår och terminer 

4 §   Obligatoriska särskolan skall ha tio årskurser. Utbildningen i varje 
årskurs skall bedrivas under ett läsår, vilket består av en hösttermin och 
en vårtermin.  

Utbildningens innehåll och omfattning 

5 §   Undervisningen i grundsärskolan skall omfatta vissa ämnen. Under-
visningen i träningsskolan skall omfatta vissa ämnesområden. Vidare 
skall finnas elevens val. Undervisningen i elevens val skall syfta till att 
fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett eller flera ämnen eller 
ämnesområden. 

Regeringen får meddela föreskrifter om ämnen och ämnesområden. 
 
6 §   Den totala undervisningstiden som skall erbjudas varje elev i grund-
särskolan skall vara minst 7 400 timmar. Den totala undervisningstiden 
som skall erbjudas varje elev i träningsskolan skall vara minst 7 020 
timmar.  

Regeringen meddelar föreskrifter om fördelning av undervisningstid 
(timplan) för obligatorisk särskola med offentlig huvudman.  

Kursplaner 

7 §   För varje ämne i grundsärskolan och för varje ämnesområde i 
träningsskolan gäller en kursplan. Regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om kursplaner. 
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Tester och prov 

8 §   Tester och prov får inte utgöra villkor för antagning eller urval till 
eller inom en skolenhet. Tester och prov får inte heller utgöra villkor för 
fortsatt utbildning vid en skolenhet eller i den elevgrupp som eleven 
tillhör.  

Avgiftsfrihet 

9 §   Utbildningen skall vara avgiftsfri. 
Eleverna skall utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg 

som behövs för en tidsenlig utbildning. Elever skall vidare erbjudas 
kostnadsfria skolmåltider.  

Avgifter i samband med ansökan om plats i obligatoriska särskolan får 
inte tas ut. 

Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan 

10 §   Minst en gång varje termin skall läraren, eleven och elevens 
vårdnadshavare samtala om hur elevens kunskapsutveckling och sociala 
utveckling bäst kan stödjas (utvecklingssamtal). Vid utvecklingssamtalet 
skall läraren i en framåtsyftande individuell utvecklingsplan skriftligt 
sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven skall nå målen och i 
övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och 
kursplanerna.  Informationen vid utvecklingssamtalet bör grunda sig på 
en utvärdering av elevens utveckling i relation till målen i läroplanen och 
i kursplanerna. 

På begäran av en elevs vårdnadshavare skall läraren som ett 
komplement till utvecklingssamtalet även lämna annan skriftlig 
information om elevens skolgång än som avses i första stycket. 

Uppgifter i utvecklingsplanen och sådan information som avses i andra 
stycket får inte ha karaktären av betyg. 

Bestämmelser om utredning och åtgärdsprogram för en elev som 
behöver särskilt stöd finns i 4 kap. 14–17 §§. 

Intyg och studieomdöme 

11 §   Eleverna skall efter avslutad skolgång få intyg om den utbildning 
de gått igenom. 

Om en elevs vårdnadshavare begär det, skall intyget kompletteras med 
ett allmänt studieomdöme. Studieomdömet skall avse elevens möjlighet 
att bedriva studier. 
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Betygssättning i grundsärskolan 

12 §   Om en elev i grundsärskolan eller elevens vårdnadshavare begär 
det, skall betyg sättas i grundsärskolans ämnen 

1.  i slutet av varje termin i årskurs 8 och i slutet av höstterminen i 
årskurs 9 samt, om eleven fortsätter utbildningen i årskurs 10, i slutet av 
höstterminen i årskurs 10 i ämnen som inte har avslutats, och  

2.  när ett ämne har avslutats.  
 
13 §   Som betyg skall någon av följande beteckningar användas 

Godkänt (G) 
Väl Godkänt (VG). 
 

14 §   När betyg sätts innan ett ämne har avslutats, skall de kunskaper 
bedömas som eleven inhämtat i ämnet fram till och med den aktuella 
terminen. 

När betyg sätts efter det att ett ämne har avslutats, skall elevens 
kunskaper bedömas i relation till den kravnivå som anges i kursplanen. 

Om en elev i ett ämne inte når upp till kraven för betyget Godkänt, 
skall betyg inte sättas i ämnet. 

Utfärdande av terminsbetyg och slutbetyg i grundsärskolan 

15 §   Terminsbetyg skall, i de fall betyg begärs enligt 12 §, utfärdas vid 
slutet av varje termin i årskurs 8 och vid slutet av höstterminen i årskurs 
9. För en elev som fortsätter utbildningen i årskurs 10 skall terminsbetyg 
utfärdas även vid slutet av höstterminen i årskurs 10. Terminsbetyg skall 
inte utfärdas om eleven skall få ett slutbetyg enligt andra stycket. 

Slutbetyg skall utfärdas när skolplikten upphör. En elev som efter skol-
pliktens upphörande har slutfört årskurs 9 eller årskurs 10 har rätt att få 
ett nytt slutbetyg. 

Obligatorisk särskola med offentlig huvudman 

Hemkommunens ansvar 

16 §   För var och en som enligt denna lag har rätt att gå i obligatoriska 
särskolan, och som inte fullgör sin skolgång på annat sätt, skall 
hemkommunen svara för att sådan utbildning kommer till stånd. 

Skyldigheten enligt första stycket skall fullgöras genom att 
hemkommunen anordnar obligatorisk särskola i den omfattning som 
krävs för att bereda utbildning för samtliga i kommunen som är berörda 
eller kommer överens med någon annan kommun att denna i sin 
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obligatoriska särskola skall ta emot elever vars utbildning i obligatoriska 
särskolan hemkommunen har att svara för. 

Mottagande i annan kommun 

17 §   Efter önskemål av vårdnadshavare får en kommun även i andra fall 
än som avses i 16 § andra stycket i sin obligatoriska särskola ta emot en 
elev från en annan kommun.  

Kommunens organisation av sin obligatoriska särskola 

18 §   Varje kommun är skyldig att vid utformningen av sin obligatoriska 
särskola beakta vad som för eleverna är ändamålsenligt ur 
kommunikationssynpunkt.  

Varje kommun skall vidare så långt det är möjligt organisera sin egen 
obligatoriska särskola så att ingen elev på grund av skolgången behöver 
bo utanför det egna hemmet.  

I lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
finns det föreskrifter om stöd och service i form av boende i familjehem 
eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo 
utanför föräldrahemmet.  

Placering vid skolenhet 

19 §   En elev skall placeras vid den av kommunens skolenheter där 
vårdnadshavaren önskar att eleven skall gå. Om den önskade placeringen 
skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en 
skolenhet nära hemmet åsidosätts skall dock kommunen frångå 
vårdnadshavarens önskemål och placera eleven vid en annan skolenhet 
inom sin obligatoriska särskola.  

Kommunen får frångå vårdnadshavarens önskemål och placera barnet 
vid en annan skolenhet inom sin obligatoriska särskola om den önskade 
placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.  

Skolskjuts 

20 §   Elever i obligatorisk särskola med offentlig huvudman har rätt till 
kostnadsfri skolskjuts från den plats där eleven är bosatt till den plats där 
utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn 
till färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionshinder hos eleven 
eller någon annan särskild omständighet. Denna rätt gäller dock inte 
elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen 
annars skulle ha placerat dem. 

Elevens hemkommun skall ombesörja att skolskjuts anordnas enligt 
första stycket. 
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Interkommunal ersättning  

21 §   En kommun som i sin obligatoriska särskola har en elev från en 
annan kommun med stöd av 17 § har rätt till ersättning från elevens 
hemkommun. Om inte de berörda kommunerna kommer överens om 
annat, skall hemkommunen betala det belopp som regeringen beslutat.  

Obligatorisk särskola som anordnas vid en fristående skola 

Mottagande  

22 §   Varje fristående skola med obligatorisk särskola skall vara öppen 
för alla elever som har rätt till utbildning i obligatoriska särskolan. 

Utbildningen får dock begränsas till att avse 
–  vissa årskurser, 
–  elever som är i behov av särskilt stöd, och 
–  vissa elever för vilka utbildningen är speciellt anpassad enligt 

föreskrifter som meddelas av regeringen. 
Huvudmannen för en fristående skola behöver inte ta emot eller ge 

fortsatt utbildning åt en elev, om det skulle medföra betydande 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för huvudmannen. 

Urval 

23 §   Om det inte finns plats för alla sökande till en fristående skola med 
obligatorisk särskola, skall urvalet ske efter grunder som har godkänts av 
Statens skolverk. 

Bidrag från hemkommunen  

24 §   För varje elev i en fristående skola med obligatorisk särskola 
lämnas bidrag av hemkommunen. Bidraget skall bestämmas med hänsyn 
till huvudmannens åtagande och elevens behov efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen obligatoriska 
särskola. Om en elev har ett omfattande behov av särskilt stöd, behöver 
kommunen inte lämna bidrag för det särskilda stödet, om betydande 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. 

Den kommun där den fristående skolan är belägen har rätt till insyn i 
verksamheten. En enskild huvudman skall delta i den uppföljning och 
utvärdering som kommunen där den fristående skolan är belägen gör av 
sin egen verksamhet. Deltagandet skall ske i den utsträckning som 
kommunen bestämmer. 
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Kommunens skyldighet enligt första stycket gäller inte om statsbidrag 
lämnas för en utlandssvensk elevs utbildning. Vidare får regeringen 



 
 

 

 

meddela föreskrifter om det belopp som kommunen skall betala i stället 
för vad som anges i första stycket när bidraget avser en asylsökande elev 
eller en annan elev som vistas i Sverige under liknande omständigheter. 

10 kap.  Specialskolan 

Kapitlets innehåll 

1 §   I detta kapitel finns bestämmelser om specialskola med offentlig 
huvudman. Att specialskola inte får anordnas av enskild huvudman följer 
av 2 kap. 

Utbildningens syfte 

2 §    Specialskolan skall erbjuda en teckenspråkig miljö och ge elever 
som på grund av dövhet, dövblindföddhet eller hörselskada är i behov av 
en tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö, en utbildning som är 
anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt 
motsvarar den utbildning som ges i grundskolan. Utbildningen skall ligga 
till grund för fortsatt utbildning. 

Årskurser, läsår och terminer 

3 §   Specialskolan skall ha tio årskurser. Utbildningen i varje årskurs 
skall bedrivas under ett läsår, vilket består av en hösttermin och en 
vårtermin. 

Utbildningens innehåll och omfattning 

4 §   Undervisningen skall omfatta följande ämnen: 
–  bild, 
–  engelska, 
–  hem- och konsumentkunskap,  
–  idrott och hälsa,  
–  matematik, 
–  naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi,  
–  rörelse och drama,  
–  samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap 

och samhällskunskap, 
–  slöjd, 
–  svenska eller svenska som andraspråk, 
–  teckenspråk, samt 
–  teknik. 
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Härutöver skall det som ämnen finnas språkval och, för elever som 
skall erbjudas modersmålsundervisning, modersmål. Vidare skall finnas 



 
 

 

 

elevens val. Undervisningen i elevens val skall syfta till att fördjupa och 
bredda elevens kunskaper i ett eller flera ämnen. 

Den totala undervisningstiden för varje elev skall vara minst 
7 845 timmar. Regeringen meddelar föreskrifter om fördelning av under-
visningstiden (timplan). 

 
5 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela ytterligare föreskrifter om undervisningens omfattning. Därvid 
får för elever med utvecklingsstörning avvikelse göras från den 
ämnesindelning som anges i 4 §. 

Kursplaner 

6 §   För varje ämne gäller en kursplan. Regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om kursplaner. 

För elever med utvecklingsstörning får obligatoriska särskolans 
kursplaner tillämpas. 

Tester och prov 

7 §   Tester och prov får inte utgöra villkor för antagning eller urval till 
eller inom en skolenhet. Tester och prov får inte heller utgöra villkor för 
fortsatt utbildning vid en skolenhet eller i den elevgrupp som eleven 
tillhör. 

Avgiftsfrihet 

8 §   Utbildningen skall vara avgiftsfri. 
Eleverna skall utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg 

som behövs för en tidsenlig utbildning. Eleverna skall vidare erbjudas 
kostnadsfria skolmåltider. 

Avgifter i samband med ansökan om plats i specialskolan får inte tas 
ut. 

Resor och boende 

9 §   En elev i specialskolan har rätt till de resor som krävs för 
utbildningen. Staten skall svara för detta kostnadsfritt för eleven. 

En elev i specialskolan som till följd av skolgången måste bo utanför 
det egna hemmet har rätt till tillfredsställande förhållanden. Staten skall 
svara för detta utan extra kostnader för eleven. 

Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan 
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10 §   Minst en gång varje termin skall läraren, eleven och elevens 
vårdnadshavare samtala om hur elevens kunskapsutveckling och sociala 



 
 

 

 

utveckling bäst kan stödjas (utvecklingssamtal) . Vid utvecklingssamtalet 
skall läraren i en framåtsyftande individuell utvecklingsplan skriftligt 
sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven skall nå målen och i 
övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och 
kursplanerna. Utvecklingsplanen kan även innehålla överenskommelser 
mellan lärare, elev och vårdnadshavare. Informationen vid utvecklings-
samtalet bör grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i relation 
till målen i läroplanen och kursplanerna. 

På begäran av en elevs vårdnadshavare skall läraren som ett 
komplement till utvecklingssamtalet även lämna annan skriftlig 
information om elevens skolgång än som avses i första stycket. 

Uppgifter i utvecklingsplanen och sådan information som avses i andra 
stycket får inte ha karaktären av betyg. 

Bestämmelser om utredning och åtgärdsprogram för en elev som 
behöver särskilt stöd finns i 4 kap. 14–17 §§. 

Betygssättning 

11 §   För elever som undervisas enligt obligatoriska särskolans 
kursplaner gäller i fråga om betyg, intyg och studieomdöme, 
bestämmelserna i 9 kap. 11 § och 9 kap. 13–15 §§. Om eleven eller dess 
vårdnadshavare begär det skall betyg sättas för dessa elever 

1. i slutet av varje termin i årskurs 9 och i slutet av höstterminen i 
årskurs 10 i ämnen och ämnesblock som inte har avslutats, och 

2. när ett ämne har avslutats. 
För övriga elever i specialskolan gäller bestämmelserna i 12–20 §§. 
 

12 §   Betyg skall sättas i specialskolans ämnen. Om undervisningen i 
samhällsorienterande ämnen eller naturorienterande ämnen helt eller i 
huvudsak varit ämnesövergripande (ämnesblock), får beslutas att ett 
sammanfattande betyg skall sättas för ämnesblocket.  

Bestämmelserna i 4 kap. 22 och 23 §§ om vem eller vilka som skall 
sätta betyg tillämpas även i fråga om vem eller vilka som skall avgöra 
om ett sammanfattande betyg skall sättas. 
 
13 §   Betyg skall sättas  

1.  i slutet av varje termin i årskurs 9 och i slutet av höstterminen i års-
kurs 10 i ämnen och ämnesblock som inte har avslutats, och  

2.  när ett ämne eller ett ämnesblock har avslutats.  
 
14 §   Som betyg skall någon av följande beteckningar användas  

Godkänt (G) 
Väl godkänt (VG) 
Mycket väl godkänt (MVG). 
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Betyg innan ett ämne eller ämnesblock har avslutats 

15 §   När betyg sätts innan ett ämne eller ett ämnesblock har avslutats, 
skall de kunskaper bedömas som eleven inhämtat i ämnet eller ämnes-
blocket fram till och med den aktuella terminen. 

Om en elev inte når upp till de mål som lokalt bestämts för ett ämne 
eller ämnesblock, skall betyg inte sättas i ämnet eller ämnesblocket. 

Betyg när ett ämne har avslutats 

16 §   När betyg sätts efter det att ett ämne eller ett ämnesblock har av-
slutats, skall betyget bestämmas med hjälp av  

1.  de mål som eleverna enligt kursplanerna skall ha uppnått i special-
skolan, och  

2.  de betygskriterier som har fastställts för ämnena och ämnesblocken. 
Betyget Godkänt skall motsvara de mål som eleverna enligt kurs-

planerna skall ha uppnått i ämnena i slutet av årskurs 10. 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar 

föreskrifter om betygskriterier för betygen Väl godkänt och Mycket väl 
godkänt. Betygskriterierna skall precisera vilka kunskaper enligt 
kursplanerna som krävs för respektive betyg. 

 
17 §   Om det finns särskilda skäl får läraren vid betygssättningen bortse 
från enstaka mål som eleven skall ha uppnått i slutet av årskurs 10. Med 
särskilda skäl avses funktionshinder, utöver dövhet, dövblindföddhet 
eller hörselskada, eller andra liknande personliga förhållanden som inte 
är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven skall 
kunna nå ett visst mål. 

 
18 §   Om en elev inte har nått upp till de mål i ett ämne som enligt 
kursplanen skall ha uppnåtts i slutet av det tionde skolåret, skall betyg 
inte sättas i ämnet. Betyg skall inte heller sättas i ett ämnesblock om 
eleven inte når upp till målen i samtliga ämnen som ingår i ämnes-
blocket. 

I fall som avses i första stycket skall ett skriftligt omdöme om elevens 
kunskapsutveckling i ämnet eller ämnesblocket ges. Av omdömet kan 
också framgå de stödåtgärder som har vidtagits. 

Utfärdande av terminsbetyg och slutbetyg 

19 §   Terminsbetyg skall utfärdas vid slutet av varje termin i årskurs 9 
och vid slutet av höstterminen i årskurs 10. Terminsbetyg skall inte 
utfärdas om eleven skall få ett slutbetyg enligt andra stycket. 
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Slutbetyg skall utfärdas när skolplikten upphör. En elev som efter 
skolpliktens upphörande har slutfört årskurs 10 har rätt att få ett nytt 
slutbetyg. 



 
 

 

 

 

Prövning 

20 §   Den som vill ha betyg från specialskolan skall få gå igenom 
prövning. Denna kan avse hela utbildningen i specialskolan eller ett eller 
flera ämnen eller ämnesblock som ingår i utbildningen. Detta gäller även 
den som tidigare har fått betyg i ett avslutat ämne eller ämnesblock eller 
slutbetyg från specialskolan. 

Prövningen skall göras av en eller flera lärare som uppfyller kraven i 
2 kap. 14 eller 15 §§. Om prövningen genomförs av två eller flera lärare 
och dessa inte kan enas om ett betyg skall betyget sättas av rektor. I 
övrigt skall bestämmelserna i 14, 16 och 17 §§ tillämpas. 

Den som redan har slutbetyg från specialskolan skall efter prövning i 
ett eller flera ämnen eller ämnesblock få ett nytt slutbetyg. 

Övriga bestämmelser 

21 §   Hemkommunen skall betala ersättning till staten för vissa 
kostnader för den som är elev i specialskolan. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om ersättningens storlek. 
 
22 §   Utbildningen i specialskolan skall bedrivas vid flera särskilda 
skolenheter. Regeringen meddelar föreskrifter om enheterna och deras 
upptagningsområden. 

11 kap.  Sameskolan 

Kapitlets innehåll 

1 §   I detta kapitel finns bestämmelser om sameskola med offentlig 
huvudman. Att sameskola inte får anordnas av enskild huvudman följer 
av 2 kap. 

Utbildningens syfte 

2 §   Sameskolan skall ge en utbildning med samisk inriktning som i 
övrigt motsvarar utbildningen i årskurserna 1–6 i grundskolan. 

Utbildningens innehåll och omfattning 

3 §   Undervisningen skall omfatta följande ämnen: 
–  bild,  

 
54 



 
 

 

 

–  engelska, 
–  hem- och konsumentkunskap,  
–  idrott och hälsa,  
–  matematik, 
–  musik,  
–  naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi, 
–  samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap 

och samhällskunskap, 
–  samiska, 
–  slöjd, 
–  svenska eller svenska som andraspråk, samt 
–  teknik. 
Härutöver skall det som ämnen finnas språkval och, för elever som 

skall erbjudas modersmålsundervisning, modersmål. Vidare skall finnas 
elevens val. Undervisningen i elevens val skall syfta till att fördjupa och 
bredda elevens kunskaper i ett eller flera ämnen. 

Den totala undervisningstiden för varje elev skall vara minst 
4 200 timmar. Regeringen meddelar föreskrifter om fördelning av 
undervisningstiden (timplan). 

 
4 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela ytterligare föreskrifter om undervisningens omfattning. 

Kursplaner 

5 §   För varje ämne gäller en kursplan. Regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om kursplaner. 

Tester och prov 

6 §   Tester och prov får inte utgöra villkor för antagning eller urval till 
eller inom en skolenhet. Tester och prov får inte heller utgöra villkor för 
fortsatt utbildning vid en skolenhet eller i den elevgrupp som eleven 
tillhör. 

Avgiftsfrihet 

7 §   Utbildningen skall vara avgiftsfri. 
Eleverna skall utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg 

som behövs för en tidsenlig utbildning. Eleverna skall vidare erbjudas 
kostnadsfria skolmåltider. 

Avgifter i samband med ansökan om plats i sameskolan får inte tas ut. 
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Resor och boende 

8 §   En elev i sameskolan har rätt till de resor som krävs för 
utbildningen. Staten skall svara för detta kostnadsfritt för eleven. 

En elev i sameskolan som till följd av skolgången måste bo utanför det 
egna hemmet har rätt till tillfredsställande förhållanden. Staten skall 
svara för detta utan extra kostnader för eleven. 

Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan 

9 §   Minst en gång varje termin skall läraren, eleven och elevens 
vårdnadshavare samtala om hur elevens kunskapsutveckling och sociala 
utveckling bäst kan stödjas (utvecklingssamtal) . Vid utvecklingssamtalet 
skall läraren i en framåtsyftande individuell utvecklingsplan skriftligt 
sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven skall nå målen och i 
övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och 
kursplanerna. Utvecklingsplanen kan även innehålla överenskommelser 
mellan lärare, elev och vårdnadshavare. Informationen vid 
utvecklingssamtalet bör grunda sig på en utvärdering av elevens 
utveckling i relation till målen i läroplanen och kursplanerna. 

På begäran av en elevs vårdnadshavare skall läraren som ett 
komplement till utvecklingssamtalet även lämna annan skriftlig 
information om elevens skolgång än som avses i första stycket. 

Uppgifter i utvecklingsplanen och sådan information som avses i andra 
stycket får inte ha karaktären av betyg. 

Bestämmelser om utredning och åtgärdsprogram för en elev som 
behöver särskilt stöd finns i 4 kap. 14–17 §§. 

Övrig bestämmelse 

10 §   Hemkommunen skall betala ersättning till staten för vissa 
kostnader för den som är elev i sameskolan. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om ersättningens storlek. 

12 kap.  Allmänna bestämmelser m.m. om gymnasieskolan 

Kapitlets innehåll 

1 §   I detta kapitel finns allmänna bestämmelser om gymnasieskolan, 2–
29 §§, och bestämmelser om utbildning i gymnasieskola som är speciellt 
anpassad för ungdomar med svårt rörelsehinder (gymnasieskola med Rh-
anpassad utbildning), 30–35 §§. 
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Bestämmelser om utbildning på program i gymnasieskolan finns i 
13 kap. 

Allmänna bestämmelser 

Utbildningens syfte 

2 §   Gymnasieskolan skall utveckla elevernas förmåga att självständigt 
och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper 
samt ge förutsättningar för ett rikt liv. 

Utbildningen skall utformas så att den bidrar till personlig utveckling 
och främjar social gemenskap samt ger en god grund för såväl fortsatta 
studier som eget lärande, för yrkesverksamhet och ett aktivt deltagande i 
samhällslivet. 

Målgrupp 

3 §   Utbildningen i gymnasieskolan vänder sig till ungdomar som 
avslutat sin grundskoleutbildning eller motsvarande och är avsedd att 
påbörjas fram till och med det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 
år, eller för utbildning som avses i 4 § andra stycket till och med det 
första kalenderhalvåret det år de fyller 21 år.  

I 13 kap. 28 § andra stycket och 13 kap. 30 § ges dessutom föreskrifter 
om mottagande i gymnasieskolan av vissa elever från den obligatoriska 
särskolan. 

Bestämmelserna om gymnasieskolan i denna lag gäller endast 
ungdomar som är bosatta i landet. Regeringen får dock meddela 
föreskrifter om att bestämmelserna skall gälla även för vissa ungdomar 
som inte är bosatta i landet. 

Program 

4 §   Utbildningen i gymnasieskolan skall väsentligen bygga på de 
kunskaper eleverna får i grundskolan eller motsvarande skolform. 
Utbildningen omfattar nationella program, specialutformade program och 
individuella program. Närmare bestämmelser om program i 
gymnasieskolan finns i 13 kap. 

För ungdomar med svårt rörelsehinder får de kommuner som 
regeringen bestämmer anordna gymnasieskola med Rh-anpassad 
utbildning. 

Nationella och specialutformade program är avsedda att genomgås på 
tre läsår. Huvudmannen får besluta att utbildningen får fördelas på längre 
tid. Efter regeringens medgivande får huvudmannen besluta att 
utbildningen får fördelas på kortare tid än tre läsår.  
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Regeringen får meddela föreskrifter om att utbildningar på nationella 
och specialutformade program får fördelas på fler än tre läsår när det 
gäller utbildning för ungdomar med dövhet, hörselskada eller svårt 
rörelsehinder. 

Avgiftsfrihet 

5 §   Utbildningen skall vara avgiftsfri. Det får dock förekomma enstaka 
inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleverna. 

Eleverna skall utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg 
som behövs för en tidsenlig utbildning. Huvudmannen får dock besluta 
att en elev skall hålla sig med enstaka egna hjälpmedel. 

Avgifter i samband med ansökan om plats i gymnasieskolan får inte 
tas ut.  

 

Landsting 

6 §   Ett landsting får anordna utbildning på sådana nationella program 
som avser naturbruk eller omvårdnad. 

Efter överenskommelse med en kommun får ett landsting även anordna 
utbildning på andra nationella program samt på specialutformade och 
individuella program.  

Riksrekrytering 

7 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får för 
vissa utbildningar för viss tid fastställa det område från vilket sökanden i 
första hand skall tas emot och hur många platser dessa utbildningar får 
omfatta. 

Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för 
hemkommunerna att betala ersättning till den anordnande huvudmannen 
för sådan utbildning som avses i första stycket. Regeringen får vidare 
meddela föreskrifter om sådan skyldighet för hemkommunerna när det 
gäller sådana individuella program som avses i 13 kap. 23 § andra 
stycket 2. 

Kurser och gymnasiepoäng 

8 §   Omfattningen av studierna på nationella och specialutformade 
program betecknas med gymnasiepoäng. Vissa bestämmelser om 
utbildningens omfattning på samt de ämnen som ingår i alla de nationella 
och specialutformade programmen (poängplan) framgår av bilaga 3. 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar 
föreskrifter om tillämpningen av poängplanen samt om ämnen utöver 
poängplanen. 
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Utbildningen inom varje ämne sker i form av en eller flera kurser. För 
varje kurs skall det anges hur många gymnasiepoäng den omfattar. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar 
föreskrifter om kursplaner för kurser och gymnasiearbetet samt om vad 
som krävs för att få påbörja en kurs och om begränsningar av 
möjligheten att få gå om en kurs eller göra om gymnasiearbetet. 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar 
vidare föreskrifter om möjlighet att läsa en kurs i etapper och om 
utfärdande av intyg på etapper. 

Behörighetsvillkor 

9 §   Behörighetskrav för utbildning på ett nationellt och ett 
specialutformat program är, utöver vad som följer av 3 § första stycket, 
att sökanden 

1. har slutfört sista årskursen i grundskolan eller motsvarande och har 
godkända betyg i svenska alternativt svenska som andraspråk, engelska 
och matematik eller på annat sätt har förvärvat likvärdiga kunskaper, 
samt 

2. inte tidigare har gått igenom utbildning på ett nationellt eller 
specialutformat program eller likvärdig utbildning eller avlagt 
International Baccalaureate. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela närmare föreskrifter om behörighetskraven.  

Information 

10 §   Varje kommun skall informera om de nationella programmen och 
om möjligheterna att få utbildning på specialutformade eller individuella 
program. 

Ansökan 

11 §   En ansökan om att antas på en utbildning avsedd för en grupp 
elever som anordnas av en offentlig huvudman skall ges in till den 
sökandes hemkommun. Om ansökan avser en utbildning som anordnas 
av en annan huvudman, skall kommunen omedelbart sända ansökan 
vidare till denna huvudman. Till ansökan skall hemkommunen foga ett 
yttrande där det framgår om denna åtar sig att svara för kostnaderna för 
elevens utbildning. Något yttrande behövs dock inte om skyldighet att 
svara för kostnaderna framgår av denna lag, om hemkommunen tillhör 
samverkansområdet för utbildningen eller om yttrande med hänsyn till 
tidigare yttrande är onödigt. 
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Mottagande 

12 §   Frågan om att ta emot sökande till en utbildning prövas av den 
huvudman som anordnar utbildningen. 

För Rh-anpassad utbildning finns särskilda bestämmelser om 
mottagande i 33 §. 

Antagning 

13 §   Huvudmannen ansvarar för antagningen till de olika utbildningar 
som anordnas av denne, om inte annat följer av 33 § eller av annan 
författning. 

En huvudmans antagningsorganisation får vara gemensam med en 
annan huvudmans. 

Regeringen meddelar föreskrifter om urval mellan mottagna sökande. 

Individuell studieplan 

14 §   För varje elev skall det finnas en individuell studieplan. Den skall 
innehålla uppgifter om det program och, i förekommande fall, den 
inriktning som eleven går på. De val av kurser som eleven gjort skall 
också anges. Vidare skall det av planen framgå eventuella 
överenskommelser och om det finns behov av särskilt stöd för att eleven 
skall nå målen med utbildningen. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar 
ytterligare föreskrifter om den individuella studieplanen. 

Utvecklingssamtal 

15 §   Minst en gång per termin skall rektor se till att eleven ges en 
samlad information om elevens kunskapsutveckling och studiesituation 
(utvecklingssamtal). Utvecklingssamtalet skall genomföras med elevens 
individuella studieplan som grund. 

I fråga om elever som inte fyllt 18 år och inte heller ingått äktenskap 
skall även vårdnadshavaren få sådan information som avses i första 
stycket.  

Information om elevs frånvaro 

16 §   Om en elev är frånvarande i sådan utsträckning att det kan påverka 
elevens rätt till studiehjälp, skall rektor eller den rektor gett i uppdrag att 
utföra denna uppgift underrätta elevens vårdnadshavare om att eleven 
varit frånvarande. 
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Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om skyldighet att 
underrätta vårdnadshavare om att elever varit frånvarande. 



 
 

 

 

Betygssättning 

17 §   Betyg skall sättas i gymnasieskolans ämnen och på gymnasie-
arbetet. 

 
18 §   Betyg i ämnet skall sättas efter varje avslutad kurs. 

Regeringen får meddela föreskrifter om att betyg i vissa fall inte skall 
sättas. 
 
19 §   Som betyg skall någon av följande beteckningar användas 

Icke godkänt (IG) 
Godkänt (G) 
Väl godkänt (VG) 
Mycket väl godkänt (MVG). 
 

20 §   Betyg skall grundas på en bedömning av elevens kunskaper i 
förhållande såväl till uppställda kunskapsmål i kursplaner som till 
betygskriterier. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar 
föreskrifter om betygskriterier för betygen Godkänt, Väl godkänt och 
Mycket väl godkänt. 

Betygskriterierna skall precisera vilka kunskaper enligt kursplanen 
som krävs för att eleven skall få något av betygen.  

Prövning 

21 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
meddelar föreskrifter om prövning för betyg.  

Gymnasieexamen 

22 §   Bevis om gymnasieexamen skall utfärdas för den elev som fullföljt 
hela utbildningen på ett nationellt eller specialutformat program och som 
därvid fått minst betyget Godkänt på 

–  kurser omfattande minst 2 150 poäng, och 
–  gymnasiearbetet. 

Disciplinära åtgärder 

23 §   I fråga om åtgärder för elevers trygghet och studiero samt 
omhändertagande av föremål gäller, utöver vad som följer av 4 kap. 8–
12 §§, bestämmelserna i 24–27 §§. 
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24 §   Om en elev gjort sig skyldig till upprepade förseelser, fortsatt 
olämpligt uppträdande eller en allvarligare förseelse får rektor tilldela 
eleven en skriftlig varning. 
 
25 §   Om syftet med en åtgärd enligt 24 § inte uppnås eller om elevens 
uppförande kan antas inverka skadligt på andra elever eller det finns 
andra särskilda skäl får huvudmannen stänga av eleven från 
undervisningen helt eller delvis under högst två veckor av terminen. Om 
mindre ingripande åtgärder inte bedöms tillräckliga får huvudmannen 
förvisa eleven från huvudmannens gymnasieskola för en viss tid, dock 
högst tre terminer utöver den termin när beslutet meddelas. 

Om en elev står under åtal för en gärning, får eleven förvisas på grund 
av den endast om eleven erkänt denna eller om tingsrätten funnit utrett 
att eleven begått gärningen. 

Huvudmannen får förordna att beslut om avstängning eller förvisning 
skall gälla med omedelbar verkan. 
 
26 §   Om det bedöms nödvändigt med hänsyn till andra människors 
säkerhet får rektor, i avvaktan på att huvudmannen skall avgöra ett 
ärende om avstängning eller förvisning, besluta att med omedelbar 
verkan stänga av en elev. 

Ett beslut enligt första stycket gäller till dess ärendet prövats av 
huvudmannen, dock längst under två veckor. 
 
27 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
meddelar närmare föreskrifter om disciplinära åtgärder. 

Inackordering 

28 §   Till sådana elever i gymnasieskola med offentlig huvudman som 
behöver inackordering till följd av skolgången skall hemkommunen 
lämna ekonomiskt stöd i de fall eleven tagits emot på ett nationellt 
program enligt 13 kap. 6 § eller går på ett specialutformat eller 
individuellt program. Detsamma gäller elever som fullföljer sina studier 
enligt 13 kap. 4 §. Skyldigheten gäller till och med första 
kalenderhalvåret det år då eleven fyller tjugo år. Stödet skall avse 
boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Stödet skall 
ges kontant eller på annat lämpligt sätt enligt kommunens bestämmande. 
Om stödet ges kontant, skall det utgå med lägst 1/30 av prisbasbeloppet 
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring för varje hel 
kalendermånad under vilken eleven bor inackorderad. Beloppet får 
avjämnas till närmast lägre hela tiotal kronor. 

För elever i Rh-anpassad utbildning gäller inte första stycket. 
Bestämmelser om skyldighet att betala ersättning för vissa kostnader för 
dessa elever finns i 35 §. Första stycket gäller inte heller i fråga om 
utlandssvenska elever som får inackorderingsstöd enligt studiestödslagen 
(1999:1395). 
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Interkommunal ersättning och bidrag till enskild huvudman 

29 §   Bestämmelser om interkommunal ersättning finns för  
–  nationella program i 13 kap. 8 och 9 §§, 
–  riksrekryterande utbildning i 12 kap. 7 §, samt 
–  Rh-utbildning i 12 kap. 35 §. 
Bestämmelser om ersättning från elevs hemkommun till enskild 

huvudman finns för 
–  nationella program i 13 kap. 11 och 12 §§, samt 
–  specialutformade program i 13 kap. 20 och 21 §§. 
När det gäller utbildning för elever med dövhet, hörselskada eller svårt 

rörelsehinder får regeringen meddela föreskrifter dels om interkommunal 
ersättning för utbildningskostnaderna för specialutformade och 
individuella program, dels om den extra ersättning som skall lämnas för 
dessa elever. 

Rh-anpassad utbildning 

Målgrupp 

30 §   I denna lag avses med svårt rörelsehinder ett rörelsehinder vilket 
ensamt eller i kombination med annat funktionshinder medför att eleven 

1. för att kunna följa ett program i gymnasieskolan behöver tillgång till 
en gymnasieskola med Rh-anpassad utbildning, och  

2. har behov av habilitering och i vissa fall har behov av boende i 
elevhem och omvårdnad i boendet. 

Rätt till utbildning 

31 §   Ungdomar med svårt rörelsehinder och som uppfyller villkoren i 
3 § har rätt att få utbildning i gymnasieskola med Rh-anpassad 
utbildning. 

För nationella och specialutformade program gäller därutöver 
behörighetsvillkoren i 9 §. 

Mottagande och antagning 

32 §   Till den speciellt anpassade utbildningen vid en sådan 
gymnasieskola med Rh-anpassad utbildning som avses i 4 § andra 
stycket skall sökande från hela landet tas emot. 
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33 §   Frågor om mottagande och antagning till Rh-anpassad utbildning 
och andra frågor om rätt till sådan utbildning enligt 31 § prövas av en 
särskild nämnd. 



 
 

 

 

Avgifter 

34 §   Avgifter får inte tas ut från eleverna för insatser för omvårdnad i 
boendet och habilitering som tillhandahålls av staten, kommun eller 
landsting i anslutning till en skolenhet i gymnasieskola med Rh-anpassad 
utbildning. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om avgifter för kost och logi. 

Interkommunal ersättning 

35 §   Hemkommunen skall betala ersättning för kostnader för boende 
och omvårdnad i boendet. Hemlandstinget, eller i förekommande fall 
hemkommunen, skall betala ersättning för kostnader för habilitering. 
Ersättningarna skall betalas till den huvudman som enligt avtal med 
staten svarar för verksamheten. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om sådana ersättningar. 

13 kap.  Utbildning på program i gymnasieskolan 

Kapitlets innehåll 

1 §   I detta kapitel finns bestämmelser om  
1.  nationella program: 
–  bestämmelser gemensamma för alla huvudmän (2–4 §§) 
–  bestämmelser för offentlig huvudman (5–9 §§) 
–  bestämmelser för enskild huvudman (fristående skola, 10–13 §§), 
2.  specialutformade program: 
–  bestämmelser gemensamma för alla huvudmän (14–16 §§) 
–  bestämmelser för offentlig huvudman (17 och 18 §§) 
–  bestämmelser för enskild huvudman (fristående skola, 19–22 §§), 

samt 
3.  individuella program: 
–  bestämmelser gemensamma för alla huvudmän (23–27 §§) 
–  bestämmelser för offentlig huvudman (28 och 29 §§) 
–  bestämmelser för enskild huvudman (fristående skola, 30 och 

31 §§). 

Gemensamma bestämmelser för nationella program 

2 §   Vilka de nationella programmen är framgår av bilaga 2. 
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Inom de nationella programmen kan finnas utbildningar med olika 
inriktningar. Dessa kan vara nationellt eller lokalt fastställda. Regeringen 
meddelar närmare föreskrifter om dem. 

När en huvudman erbjuder utbildning på ett nationellt program får 
denne också erbjuda garanti för att eleven senare skall antas på en viss 
inriktning inom programmet.  

Garanterad undervisningstid 

3 §   Undervisningstiden för varje elev på det estetiska programmet, 
naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet skall 
vara minst 2 180 undervisningstimmar och för varje elev på något annat 
nationellt program minst 2 430 timmar (garanterad undervisningstid). 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om avsteg från den garanterade undervisningstiden 
enligt första stycket. 

Fullföljande av utbildning 

4 §   Den som har börjat på ett nationellt program i gymnasieskolan får, 
utom i fall som avses i 10 § andra stycket, fullfölja programmet hos 
huvudmannen eller inom samverkansområdet. Detta gäller även om de 
förhållanden som låg till grund för mottagandet ändras under studietiden. 

Även en garanti till en viss inriktning enligt 2 § tredje stycket gäller 
oavsett om de förhållanden som låg till grund för elevens mottagande 
ändras under studietiden. 

Eleven får fullfölja utbildningen enligt första stycket även efter ett 
studieavbrott på högst ett läsår för studier utomlands. Detsamma gäller i 
fråga om sådan garanti som avses i andra stycket, om inte huvudmannen 
vid utfärdandet av garantin gjort uttryckligt förbehåll för studieavbrott. 

Nationella program som anordnas av offentlig huvudman 

Erbjudande om utbildning 

5 §   Varje kommun skall erbjuda utbildning på nationella program för 
samtliga ungdomar i kommunen som uppfyller behörighetskraven i 
12 kap. 9 §. 

Erbjudandet skall omfatta ett allsidigt urval av nationella program. 
Antalet platser på de olika programmen skall anpassas med hänsyn till 
elevernas önskemål. Detsamma gäller de olika inriktningarna inom 
programmen. 

Erbjudandet skall avse utbildning som anordnas av hemkommunen 
eller av en annan kommun eller ett landsting enligt ett samverkansavtal 
med hemkommunen. Två eller flera kommuner som enligt ett 
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samverkansavtal gemensamt erbjuder en utbildning på ett nationellt 
program bildar ett samverkansområde för den utbildningen. Kommuner 
som har slutit samverkansavtal med ett landsting om en viss utbildning 
bildar ett samverkansområde för den utbildningen. 

Mottagande 

6 §   Av behöriga sökande till de nationella program som anordnas av en 
kommun skall i första hand tas emot de som är hemmahörande i den 
kommun som anordnar utbildningen och de som är hemmahörande i en 
kommun som tillhör samverkansområdet för utbildningen. 

Med sådana sökande som avses i första stycket skall jämställas 
1. de som med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda 

skäl att få gå i gymnasieskolan i den kommun dit de har sökt, 
2. de som är hemmahörande i en kommun som inte erbjuder det sökta 

programmet, och 
3. de som har sökt till gymnasieskolan i en kommun under åberopande 

av att där, inom det sökta programmet, anordnas en utbildning med en 
nationellt fastställd inriktning som inte erbjuds av hemkommunen.  

 
7 §   En elev som har påbörjat ett nationellt program och som därefter 
flyttar från kommunen eller samverkansområdet för utbildningen, får 
fullfölja utbildningen på det påbörjade programmet där den nya 
hemkommunen erbjuder sådan utbildning. Erbjuder den nya 
hemkommunen inte programmet får eleven efter eget val fullfölja sin 
utbildning i en annan kommun eller ett landsting som anordnar 
utbildningen. 

Vad som sägs i första stycket om en elev som påbörjat ett program 
gäller även elev som påbörjat en viss inriktning. 

Interkommunal ersättning 

8 §   En kommun som på ett nationellt program har antagit en elev som 
inte är hemmahörande i kommunen eller i samverkansområdet för 
utbildningen, skall få ersättning för sina kostnader för elevens utbildning 
från elevens hemkommun.  

Detsamma gäller ett landsting som på ett nationellt program har antagit 
en elev som inte är hemmahörande i en kommun som har 
samverkansavtal med landstinget. 

När det gäller elever som antagits till ett nationellt program på vilket 
huvudmannen erbjuder en lokalt fastställd inriktning gäller första och 
andra styckena endast om eleven tagits emot med stöd av 6 och 7 §§.  
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9 §   Om inte den anordnande huvudmannen och hemkommunen 
kommer överens om annat, och inte heller annat följer av andra stycket, 
skall den interkommunala ersättningen beräknas enligt anordnarens 
självkostnad. 



 
 

 

 

Erbjuds utbildningen av hemkommunen skall ersättningen, utom i fall 
som avses i 4 §, 6 § andra stycket 1 samt 7 §, högst uppgå till den 
kostnad som hemkommunen själv har för motsvarande utbildning. Är 
anordnarens kostnad lägre skall hemkommunen i stället ersätta den lägre 
kostnaden. 

 

Nationella program som anordnas vid en fristående skola 

Mottagande 

10 §   Varje fristående skola med gymnasieskola skall när det gäller 
mottagande till nationella program vara öppen för alla elever som 
uppfyller behörighetskraven i 12 kap. 9 §. 

Huvudmannen för en fristående skola behöver inte ta emot eller ge 
fortsatt utbildning åt en elev, om det skulle medföra betydande 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för huvudmannen. 

Bidrag 

11 §   För varje sådan elev i en fristående skola som uppfyller 
behörighetskraven i 12 kap. 9 § vid den tidpunkt då utbildningen började 
lämnas bidrag av hemkommunen. 

Kommunens skyldighet att lämna bidrag gäller inte, om statsbidrag 
lämnas för en utlandssvensk elevs utbildning. Vidare får regeringen 
meddela föreskrifter om det belopp som kommunen skall betala i stället 
för vad som anges i 12 § när bidraget avser en asylsökande elev eller en 
annan elev som vistas i Sverige under liknande omständigheter.  

 
12 §   Bidraget skall bestämmas efter samma grunder som kommunen 
tillämpar vid fördelning av resurser till samma nationella program i sin 
egen gymnasieskola. När bidraget bestäms skall hänsyn tas till den 
enskilde huvudmannens åtagande och elevens behov. Om en elev har ett 
omfattande behov av särskilt stöd, behöver kommunen inte lämna bidrag 
för det särskilda stödet, om betydande organisatoriska eller ekonomiska 
svårigheter uppstår för kommunen. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om det belopp som elevens hemkommun skall 
betala i andra fall än som avses i första stycket. För en elev som har ett 
omfattande behov av särskilt stöd skall kommunen därutöver lämna ett 
extra bidrag. Kommunen behöver dock inte lämna extra bidrag, om 
betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för 
kommunen. 

 
67 



 
 

 

 

Insyn 

13 §   Den kommun där den fristående skolan är belägen har rätt till 
insyn i verksamheten. En enskild huvudman skall delta i den uppföljning 
och utvärdering som kommunen där den fristående skolan är belägen gör 
av sin egen verksamhet. Deltagandet skall ske i den utsträckning som 
kommunen bestämmer. 

Gemensamma bestämmelser för specialutformade program  

14 §   Ett specialutformat program skall i fråga om utbildningens nivå 
motsvara ett nationellt program. Det kan utformas individuellt för en elev 
eller gemensamt för en grupp elever. 

Huvudmannen skall fastställa en plan för varje specialutformat 
program. Om programmet är avsett för en grupp elever, skall 
huvudmannen även fastställa programmål. 

Garanterad undervisningstid 

15 §   Undervisningstiden för varje elev på specialutformade program där 
utbildningen till övervägande del har en yrkesinriktad profil skall vara 
minst 2 430 undervisningstimmar (garanterad undervisningstid). För 
elever på övriga specialutformade program utgör den garanterade 
undervisningstiden minst 2 180 undervisningstimmar. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om avsteg från den garanterade undervisningstiden 
enligt första stycket.  

Fullföljande av utbildning 

16 §   Den som har påbörjat ett specialutformat program får, utom i fall 
som avses i 19 § andra stycket, fullfölja programmet hos huvudmannen 
enligt den plan som fanns när utbildningen inleddes. 

Om eleven har medgett att programmet ändras, får eleven fullfölja 
utbildningen på det ändrade programmet. 

Eleven får fullfölja utbildningen även efter ett studieuppehåll på högst 
ett läsår för studier utomlands. 

Specialutformade program som anordnas av offentlig huvudman 

Erbjudande om utbildning 
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17 §   Varje kommun skall erbjuda utbildning på specialutformade 
program för samtliga ungdomar i kommunen som uppfyller 



 
 

 

 

behörighetskraven i 12 kap. 9 § och som inte har tagits in på ett nationellt 
program eller likvärdig utbildning eller som har tagits in på en sådan 
utbildning men avbrutit utbildningen. 

Erbjudandet skall avse utbildning som anordnas av hemkommunen 
eller en annan kommun eller ett landsting. Utbildning som anordnas av 
en annan kommun eller ett landsting och som avser en grupp elever får 
erbjudas inom ramen för ett samverkansavtal. Två eller flera kommuner 
som enligt samverkansavtal gemensamt erbjuder en utbildning för en 
grupp elever på ett specialutformat program bildar ett samverkansområde 
för den utbildningen. Kommuner som har slutit samverkansavtal med ett 
landsting om en viss utbildning bildar ett samverkansområde för den 
utbildningen. 

Mottagande 

18 §   En kommun eller ett landsting som anordnar utbildning för en 
grupp elever är skyldig att ta emot en behörig sökande till utbildningen, 
om den sökande hör hemma i kommunen eller samverkansområdet för 
utbildningen eller om hemkommunen har åtagit sig att svara för 
kostnaderna för utbildningen.  

Specialutformade program som anordnas vid en fristående skola 

Mottagande 

19 §   Varje fristående skola med gymnasieskola skall när det gäller 
mottagande till specialutformade program vara öppen för alla elever som 
uppfyller behörighetskraven i 12 kap. 9 §. 

Huvudmannen för en fristående skola behöver inte ta emot eller ge 
fortsatt utbildning åt en elev, om det skulle medföra betydande 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för huvudmannen. 

Bidrag 

20 §   För varje sådan elev i en fristående skola som uppfyller 
behörighetskraven i 12 kap. 9 § vid den tidpunkt då utbildningen började 
lämnas bidrag av hemkommunen. 

Kommunens skyldighet att lämna bidrag till skolan gäller inte, om 
statsbidrag lämnas för en utlandssvensk elevs utbildning. Vidare får 
regeringen meddela föreskrifter om det belopp som kommunen skall 
betala i stället för vad som anges i 21 § när bidraget avser en asylsökande 
elev eller en annan elev som vistas i Sverige under liknande omständlig-
heter.  
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21 §   I samband med beslut om godkännande enligt 2 kap. 6 § skall även 
fastställas vilket nationellt program det specialutformade programmet 
skall jämställas med i bidragshänseende. 

Bidraget skall bestämmas efter samma grunder som kommunen 
tillämpar vid fördelning av resurser till motsvarande nationellt program i 
sin egen gymnasieskola. När bidraget bestäms skall hänsyn tas till den 
enskilde huvudmannens åtagande och elevens behov. Om en elev har ett 
omfattande behov av särskilt stöd, behöver kommunen inte lämna bidrag 
för det särskilda stödet, om betydande organisatoriska eller ekonomiska 
svårigheter uppstår för kommunen. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om det belopp som elevens hemkommun skall 
betala i andra fall än som avses i andra stycket. För en elev som har ett 
omfattande behov av särskilt stöd skall kommunen därutöver lämna ett 
extra bidrag. Kommunen behöver dock inte lämna extra bidrag, om 
betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för 
kommunen. 

Insyn 

22 §   Den kommun där den fristående skolan är belägen har rätt till 
insyn i verksamheten. En enskild huvudman skall delta i den uppföljning 
och utvärdering som kommunen där den fristående skolan är belägen gör 
av sin egen verksamhet. Deltagande skall ske i den utsträckning som 
kommunen bestämmer. 

Gemensamma bestämmelser för individuella program  

23 §   Individuella program skall främst förbereda eleven för studier på 
ett nationellt program eller ett specialutformat program. Ett 
programinriktat individuellt program (PRIV) är ett individuellt program 
som särskilt inriktas mot studier på ett nationellt eller specialutformat 
program. 

Ett individuellt program kan även 
1. göra det möjligt för ungdomar att genom lärlingsutbildning förena 

en anställning som syftar till yrkesutbildning med studier av vissa ämnen 
i gymnasieskolan, eller 

2. möta elevers speciella utbildningsbehov. 
 

24 §   Ett programinriktat individuellt program skall alltid utformas för 
en grupp elever men kan genomföras för en elev eller en grupp elever. 

Övriga individuella program kan genomföras för en elev eller en grupp 
elever. 
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25 §   Utbildningen på ett individuellt program skall följa en plan, som 
fastställs av huvudmannen för utbildningen. I fråga om sådana 
individuella program som avses i 23 § andra stycket 2 får regeringen 



 
 

 

 

meddela föreskrifter om att utbildningen skall omfatta minst vissa 
ämnen.  

Omfattning 

26 §   Utbildningen skall bedrivas i en omfattning som motsvarar 
heltidsstudier. Utbildningens omfattning får dock minskas om en elev 
begär det och huvudmannen finner det förenligt med syftet för 
utbildningen. 

Fullföljande av utbildning 

27 §   Den som har påbörjat en utbildning på ett individuellt program får 
fullfölja programmet hos huvudmannen enligt den plan som fanns när 
utbildningen inleddes. 

Om eleven har medgett att programmet ändras, får eleven fullfölja 
utbildningen på det ändrade programmet. 

Eleven får fullfölja utbildningen även efter ett studieuppehåll på högst 
ett läsår för studier utomlands. 

Individuella program som anordnas av offentlig huvudman 

Erbjudande om utbildning 

28 §   Varje kommun skall erbjuda utbildning på individuella program 
för de ungdomar i kommunen som avses i 12 kap. 3 § och som inte har 
tagits in på något nationellt eller specialutformat program eller en 
likvärdig utbildning eller har avlagt International Baccalaureate. 
Detsamma gäller den som uppfyller kraven i 12 kap. 3 § och har tagits 
emot på ett nationellt eller specialutformat program eller till en likvärdig 
utbildning men som har avbrutit utbildningen där. 

För elever från obligatoriska särskolan gäller första stycket endast om 
eleven vid prövning enligt 14 kap. 3 § inte tas emot i gymnasiesärskolan 
därför att eleven bedöms kunna gå i gymnasieskolan.  

Mottagande 

29 §   En kommun eller ett landsting som anordnar utbildning för en 
grupp elever skall ta emot en behörig sökande till utbildningen, om den 
sökande hör hemma i kommunen eller samverkansområdet för 
utbildningen eller om hemkommunen har åtagit sig att svara för 
kostnaderna för utbildningen.  
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Individuella program som anordnas vid en fristående skola 

30 §   Elever från den obligatoriska särskolan som vid prövning enligt 
14 kap. 3 § bedöms kunna gå i gymnasieskolan får erbjudas utbildning på 
individuella program vid en fristående skola. 

Insyn 

31 §   Den kommun där den fristående skolan är belägen har rätt till 
insyn i verksamheten. En enskild huvudman skall delta i den uppföljning 
och utvärdering som kommunen där den fristående skolan är belägen gör 
av sin egen verksamhet. Deltagandet skall ske i den utsträckning som 
kommunen bestämmer. 

14 kap. Gymnasiesärskolan 

Kapitlets innehåll 

1 §   I detta kapitel finns  
–  allmänna bestämmelser om gymnasiesärskolan (2–17 §§), 
–  särskilda bestämmelser om gymnasiesärskola med offentlig 

huvudman (18–26 §§), och 
–  särskilda bestämmelser om gymnasiesärskola som anordnas vid en 

fristående skola (27–30 §§). 

Allmänna bestämmelser 

Utbildningens syfte  

2 §   Gymnasiesärskolan skall ge elever med utvecklingsstörning en till 
varje elevs förutsättningar anpassad utbildning som så långt det är 
möjligt motsvarar den som ges i gymnasieskolan.  

Målgrupp 

3 §   Utbildningen i gymnasiesärskolan vänder sig till ungdomar vars 
skolplikt upphört och vilka bedöms inte kunna gå i gymnasieskolan 
därför att de har en utvecklingsstörning. 

Frågan om den unge kan gå i gymnasieskolan prövas av dennes 
hemkommun. 

 
72 



 
 

 

 

Program m.m. 

4 §   Utbildningen i gymnasiesärskolan omfattar nationella program, 
specialutformade program och individuella program.  

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka de nationella programmen 
är och om programmålen för dessa. 

Utbildningen bedrivs under läsår. Varje läsår består av en hösttermin 
och en vårtermin. 

 
5 §   Frågor om mottagande och antagning av elever till utbildning i 
gymnasiesärskolan prövas av den huvudman som anordnar utbildningen. 
Denne får därvid avgöra om en elev i gymnasiesärskolan skall gå på 

1.  ett nationellt eller specialutformat program, eller 
2.  ett individuellt program. 
Huvudmannen avgör vidare om en elev på det individuella 

programmet skall få yrkesträning eller verksamhetsträning. 
Regeringen meddelar föreskrifter om urval mellan mottagna sökande. 

Utbildningens omfattning 

6 §   Den totala undervisningstiden som skall erbjudas varje elev i 
gymnasiesärskolan skall vara minst 3 600 timmar (garanterad 
undervisningstid). 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om 

–  att utbildningen skall omfatta minst vissa ämnen och omfattningen 
av dessa, 
–  riktvärden för utbildningens omfattning i övrigt (timplaner),  
–  möjligheter att avvika från timplanerna, och 
–  befrielse för elever från delar av undervisningen. 

Fullföljande av utbildning 

7 §   Ungdomar som avses i 3 § och som har påbörjat utbildning i 
gymnasiesärskolan före höstterminen det år de fyller 20 år har rätt att 
fullfölja utbildningen under fyra år. 

Kurser 

8 §   Utbildningen sker i form av kurser. För varje kurs skall det finnas en 
kursplan. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar 
närmare föreskrifter om kurser och kursplaner. 

 
73 



 
 

 

 

Avgiftsfrihet 

9 §   Utbildningen skall vara avgiftsfri. Det får dock förekomma enstaka 
inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleven.  

Eleverna skall utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg 
som behövs för en tidsenlig utbildning.  

Avgifter i samband med ansökan om plats i gymnasiesärskolan får inte 
tas ut.  

Betygssättning 

10 §   Betyg skall sättas på varje avslutad kurs. Betyg skall dock inte 
sättas på verksamhetsträning. 

Om en elev läst en kurs enligt gymnasieskolans kursplan skall betyg 
sättas i enlighet med de bestämmelser som gäller för betygssättning i 
gymnasieskolan. I övriga fall gäller 11 och 12 §§. 
 
11 §   Som betyg skall någon av följande beteckningar användas 

Godkänt (G) 
Väl godkänt (VG). 
För den elev som inte uppnår betyget Godkänt skall utfärdas ett intyg 

om att eleven deltagit i kursen. Intyget utfärdas av rektor eller den rektor 
gett i uppdrag att utföra denna uppgift. 
 
12 §   Betyg skall grundas på en bedömning av elevens kunskaper i 
förhållande till de betygskriterier som fastställts för kursen. 

Betygskriterierna skall precisera vilka kunskaper enligt kursplanen 
som krävs för att få något av betygen.  

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar 
föreskrifter om betygskriterier. 

Disciplinära åtgärder 

13 §   I fråga om åtgärder för elevers trygghet och studiero samt 
omhändertagande av föremål gäller, utöver vad som följer av 4 kap. 8–
12 §§, bestämmelserna i 14–17 §§. 
 
14 §   Om en elev gjort sig skyldig till upprepade förseelser, fortsatt 
olämpligt uppträdande eller en allvarligare förseelse får rektor tilldela 
eleven en skriftlig varning. 
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15 §   Om syftet med en åtgärd enligt 14 § inte uppnås eller om elevens 
uppförande kan antas inverka skadligt på andra elever eller det finns 
andra särskilda skäl, får huvudmannen stänga av eleven från 
undervisningen helt eller delvis under högst två veckor av terminen. Om 
mindre ingripande åtgärder inte bedöms tillräckliga får huvudmannen 



 
 

 

 

förvisa eleven från huvudmannens gymnasiesärskola för en viss tid, dock 
högst tre terminer utöver den när beslutet meddelas.  

Om en elev står under åtal för en gärning, får eleven förvisas på grund 
av den endast om eleven erkänt denna eller om tingsrätten funnit utrett 
att eleven begått gärningen.  

Huvudmannen får förordna att beslut om avstängning eller förvisning 
skall gälla med omedelbar verkan. 

 
16 §   Om det bedöms nödvändigt med hänsyn till risken för andra elever 
och skolans personal får rektor, i avvaktan på att huvudmannen skall 
avgöra ett ärende om avstängning eller förvisning, besluta att med 
omedelbar verkan stänga av en elev. 

Ett beslut om avstängning enligt första stycket gäller till dess ärendet 
prövats av huvudmannen, dock längst under två veckor. 

 
17 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
meddelar närmare föreskrifter om disciplinära åtgärder. 

Gymnasiesärskola med offentlig huvudman 

Landsting 

18 §   Efter överenskommelse med en kommun får ett landsting vara 
huvudman för utbildning på nationella och specialutformade program. 

Rätt till utbildning 

19 §   Alla ungdomar som avses i 3 § har rätt att bli mottagna i 
gymnasiesärskola med offentlig huvudman om utbildningen påbörjas 
före höstterminen det år de fyller 20 år. 

Hemkommunens ansvar 

20 §   För var och en som enligt denna lag har rätt att gå i 
gymnasiesärskolan skall hemkommunen svara för att sådan utbildning 
kommer till stånd. 

Denna skyldighet skall fullgöras genom att hemkommunen anordnar 
gymnasiesärskola i den omfattning som krävs för att bereda utbildning åt 
samtliga i kommunen som har rätt till sådan utbildning. Hemkommunen 
kan även komma överens med någon annan kommun eller med ett 
landsting om att någon av dessa i en skolenhet med gymnasiesärskola 
skall ta emot elever vars gymnasiesärskoleutbildning hemkommunen har 
att svara för. 
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Mottagande i annan kommun 

21 §   Efter önskemål av vårdnadshavare får en kommun även i andra fall 
än som avses i 20 § andra stycket ta emot en elev från en annan kommun.  

Erbjudande om utbildning på nationella program 

22 §   Varje kommun skall erbjuda de elever som har bedömts kunna gå 
på ett nationellt program ett urval av olika program. Antalet platser på de 
olika programmen skall anpassas med hänsyn till elevernas önskemål. 

Ett erbjudande enligt första stycket skall avse utbildning som anordnas 
inom kommunen eller i en annan kommun eller ett landsting i enlighet 
med samverkansavtal. 

Kommunens organisation av sin gymnasiesärskola 

23 §   Kommunerna skall vid utformningen av gymnasiesärskolan beakta 
vad som för eleverna är ändamålsenligt ur kommunikationssynpunkt.  

Varje kommun som anordnar gymnasiesärskola skall vidare så långt 
det är möjligt organisera gymnasiesärskolan så att ingen elev på grund av 
skolgången behöver bo utanför det egna hemmet.  

I lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
finns föreskrifter om stöd och service i form av boende i familjehem eller 
bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo 
utanför föräldrahemmet.  

Placering vid skolenhet 

24 §   Vid fördelningen av elever på olika skolenheter med 
gymnasiesärskola skall kommunen beakta vårdnadshavares önskemål om 
att deras barn skall tas emot vid en viss skolenhet så långt det är möjligt 
utan att andra elevers berättigade krav på en så kort skolväg som möjligt 
åsidosätts eller att betydande organisatoriska eller ekonomiska 
svårigheter uppstår för kommunen.  

Skolskjuts 
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25 §   För eleverna i sina skolenheter med gymnasiesärskola skall 
kommuner och landsting anordna kostnadsfri skolskjuts från den plats 
där de är bosatta till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om 
sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, 
trafikförhållandena, funktionshinder hos eleven eller någon annan 
särskild omständighet. Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att 
gå i en annan skolenhet än den där de skulle ha placerats om något 
önskemål om en viss skolenhet inte framställts. 



 
 

 

 

Interkommunal ersättning 

26 §   Hemkommunen skall i sådana fall som avses i 21 § betala 
ersättning för kostnaderna för elevens utbildning till den kommun som 
tagit emot eleven. En kommuns skyldighet att utge ersättning gäller 
endast för sådana elever vars hemkommuner var skyldiga att erbjuda 
utbildning i gymnasiesärskolan vid den tidpunkt då utbildningen 
påbörjades. Om inte de berörda kommunerna kommer överens om annat, 
skall hemkommunen betala det belopp som regeringen beslutat. 

Gymnasiesärskola som anordnas vid en fristående skola 

Mottagande 

27 §   Varje fristående skola med gymnasiesärskola skall vara öppen för 
alla elever som har rätt till utbildning i en gymnasiesärskola med 
offentlig huvudman.  

Huvudmannen för en fristående skola behöver dock inte ta emot eller 
ge fortsatt utbildning åt en elev, om det skulle medföra betydande 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för huvudmannen.  

 
28 §   Om det inte finns plats för alla sökande till en fristående skola med 
gymnasiesärskola, skall urvalet ske efter grunder som har godkänts av 
Statens skolverk. 

Bidrag från hemkommunen 

29 §   För varje elev som genomgår sådan utbildning som avses i 27 § 
lämnas bidrag av hemkommunen. En kommuns skyldighet att lämna 
bidrag gäller endast för sådana elever vars hemkommuner var skyldiga 
att erbjuda utbildning i gymnasiesärskolan vid den tidpunkt då 
utbildningen påbörjades. 

Om elevens hemkommun inte kommer överens om annat med 
huvudmannen, skall kommunen betala det belopp som regeringen 
beslutat. 

Regeringen får meddela föreskrifter om det belopp som kommunen 
skall betala i stället för vad som anges i andra stycket när bidraget avser 
en asylsökande elev eller en annan elev som vistas i Sverige under 
liknande omständigheter. 

Insyn, uppföljning och utvärdering 
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30 §   Den kommun där den fristående skolan är belägen har rätt till 
insyn i den fristående skolans verksamhet. En enskild huvudman skall 



 
 

 

 

delta i den uppföljning och utvärdering som kommunen där den 
fristående skolan är belägen gör av sin egen verksamhet. Deltagandet 
skall ske i den utsträckning som kommunen bestämmer. 

15 kap.  Fritidshemmet 

1 §   Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, 
grundskolan, obligatoriska särskolan, specialskolan, sameskolan och 
andra särskilda utbildningsformer i vilka skolplikt kan fullgöras. 
Fritidshemmet skall erbjuda eleverna en meningsfull fritid samt stimulera 
deras utveckling och lärande. Utbildningen skall utgå från en helhetssyn 
på elever och elevers behov. 

Fritidshemmet skall utformas så att det främjar allsidiga kontakter och 
social gemenskap. 
 
2 §   Hemkommunen skall erbjuda plats i fritidshem till eleven i den 
omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller 
studier eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation 
i övrigt. Fritidshem skall tillhandahållas eleverna den del av dagen då de 
inte går i skolan samt  under lov. 

Även andra elever än som anges i första stycket skall, av 
hemkommunen erbjudas plats i fritidshem om de av fysiska, psykiska 
eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av sådan 
plats. 

 
3 §   En huvudman för specialskola eller sameskola får, efter avtal med 
en kommun, fullgöra kommunens uppgifter inom fritidshems-
verksamheten. 

 
4 §   Fritidshem skall tillhandahållas till och med vårterminen det år 
eleven fyller 13 år. För elever från och med 10 års ålder kan öppen 
fritidsverksamhet erbjudas i stället för fritidshem under förutsättning att 
eleven inte på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av 
sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i fritidshem. 
 
5 §   En elev i förskoleklass, grundskola eller obligatorisk särskola skall 
erbjudas plats i fritidshem vid eller så nära den skolenhet vid vilken 
skolformen anordnas som möjligt. 
 
6 §   För plats i fritidshem får en kommun ta ut skäliga avgifter enligt 
grunder som kommunen bestämmer. 
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En kommun som i sitt fritidshem har en elev från en annan kommun, 
vilken skall erbjudas plats i fritidshem enligt bestämmelserna i 2 §, skall 
ersättas för sina kostnader för eleven. Om inte de berörda kommunerna 
kommer överens om annat skall ersättningen bestämmas efter samma 
grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de 
egna fritidshemmen. Om en elev har ett omfattande behov av särskilt 



 
 

 

 

stöd, behöver hemkommunen inte lämna bidrag för det särskilda stödet, 
om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för 
kommunen. 
 
7 §   Avgifter som en enskild huvudman tar ut för plats i fritidshem skall 
bestämmas efter samma grunder som kommunen där fritidshemmet är 
beläget tillämpar i sina fritidshem. För varje elev i ett sådant fritidshem, 
vilken skall erbjudas plats i fritidshem enligt bestämmelserna i 2 §, skall 
bidrag lämnas av hemkommunen. Bidraget skall bestämmas med hänsyn 
till fritidshemmets åtagande och elevens behov efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna 
fritidshemmen. Om en elev har ett omfattande behov av särskilt stöd, 
behöver kommunen inte lämna bidrag för det särskilda stödet, om 
betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för 
kommunen. Bidraget minskas i förekommande fall med det belopp som 
huvudmannen får ta ut i avgift. 
 
8 §   Bestämmelser om familjedaghem, öppen fritidsverksamhet och 
omsorg under tid då fritidshem inte erbjuds finns i 18 kap. 

16 kap.  Utbildning på entreprenad m.m. 

Entreprenad 

1 §   Kommuner eller landsting får enligt bestämmelserna i detta kapitel 
med bibehållet huvudmannaskap sluta avtal med ett sådant subjekt som 
avses i 3 kap. 16 § första stycket kommunallagen (1991:900) om att 
utföra uppgifter inom utbildning eller annan verksamhet enligt denna lag 
(entreprenad). De bestämmelser som finns för en utbildning eller en 
annan verksamhet enligt denna lag skall med de undantag som anges i 
detta kapitel även gälla vid entreprenad. 
 
2 §   Inom förskola, förskoleklass, fritidshem eller sådan pedagogisk 
verksamhet som avses i 18 kap. får uppgifter överlämnas på entreprenad. 
 
3 §   Inom grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och 
gymnasiesärskola får uppgifter som inte är hänförliga till undervisningen 
överlämnas på entreprenad. 
 
4 §   Inom gymnasieskolan får uppgifter som avser undervisning i 
karaktärsämnen som har en yrkesinriktad eller estetisk profil överlämnas 
på entreprenad. 

 
5 §   Om det finns särskilda skäl får regeringen efter ansökan av en 
kommun eller ett landsting i andra fall än som anges i 2 och 4 §§ medge 

 
79 



 
 

 

 

att kommunen eller landstinget får sluta avtal med någon annan om att 
bedriva undervisning inom skolväsendet för barn och ungdomar. 

 
6 §   Om en kommun eller ett landsting överlämnar uppgiften att bedriva 
undervisning på entreprenad till en enskild, får kommunen eller 
landstinget till den enskilde överlämna endast den myndighetsutövning 
som hör till lärares undervisningsuppgift. 

 
7 §   För undervisning som bedrivs med stöd av 4 eller 5 § gäller inte 
bestämmelserna i 2 kap. 13 §. I stället gäller att för undervisningen skall 
användas lärare som har kompetens för den undervisning de skall 
bedriva. 

Bestämmelsen i 4 kap. 22 § att betyg skall beslutas av lärare som 
uppfyller kraven för anställning utan tidsbegränsning enligt 2 kap. 14 
eller 15 § gäller inte heller vid entreprenad. 

 
8 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
meddelar ytterligare föreskrifter om undervisning som bedrivs enligt 2, 4 
eller 5§. 

Samverkan 

9 §   Kommunen får sluta avtal med en annan kommun om att denna 
skall utföra kommunens uppgifter inom förskolan, fritidshemmet eller 
sådan pedagogisk verksamhet som avses i 18 kap. 
 
10 §   En kommun får såsom huvudman överlåta ansvaret för medicinska 
insatser som anges i 4 kap. 2 och 3 §§ till ett landsting, om kommunen 
och landstinget är överens om detta. På samma sätt får ett landsting 
överlåta ansvaret till en kommun. 

Staten eller en enskild får såsom huvudman överlåta ansvaret för de 
medicinska insatser som anges i 4 kap. 2 och 3 §§ till en kommun eller 
ett landsting, om huvudmannen och kommunen eller landstinget är 
överens om detta. 

17 kap.  Vissa särskilda utbildningsformer  

Kapitlets innehåll 

1 §   Detta kapitel innehåller bestämmelser om 
–  internationella skolor (2–7 §§), 
–  vissa andra skolor med enskild huvudman (8 och 9 §§), 
–  utbildning vid särskilda ungdomshem (10 §), 
–  utbildning vid sjukhus och liknande institutioner m.m.  
(11–13 §§), 

 
80 



 
 

 

 

–  utbildning i särskilda resurscenter (14 §), 
–  annat sätt för att fullgöra skolplikten (15 §), och 
–  bemyndiganden (16 §). 

Internationella skolor 

Internationella skolor som motsvarar grundskolan 

2 §   Den som endast för en kortare tid har sitt hem i landet eller den som 
har andra särskilda skäl att få utbildning i en internationell skola med 
enskild huvudman får fullgöra sin skolplikt i en sådan skola, om Statens 
skolverk har godkänt huvudmannen för ändamålet. Detta gäller dock inte 
sådana barn som avses i 5 kap. 3 § andra stycket 1–2. 

Med internationella skolor avses vid tillämpningen av denna paragraf 
skolor med enskild huvudman vilka har en annan internationell inriktning 
än vad som får finnas i grundskolan. 

Regeringen får medge att en internationell skola tar emot andra barn än 
sådana som avses i första stycket, för att de skall fullgöra skolplikten vid 
skolan. 
 
3 §   Vid mottagande av en elev skall huvudmannen pröva elevens skäl 
för att få sin utbildning vid skolan. När en skolpliktig elev börjar eller 
slutar vid skolan eller utan giltig orsak är frånvarande i stor utsträckning, 
skall huvudmannen för skolan snarast lämna uppgift om detta till elevens 
hemkommun. 

 
4 §   Godkännande enligt 2 § första stycket skall avse utbildning av en 
bestämd omfattning vid en viss skolenhet. I beslutet om godkännande 
skall anges det högsta antal elever godkännandet omfattar. Statens 
skolverk skall lämna godkännande om huvudmannen kan antas uppfylla 
kraven i andra stycket 1–10 samt övriga bestämmelser i denna lag och i 
föreskrifter som meddelas med stöd av denna lag som gäller för denna 
utbildningsform.  

1.  Utbildningen skall följa ett annat lands läroplan och kursplaner eller 
en internationell läroplan och internationella kursplaner, med anpassning 
till svenska förhållanden i den utsträckning som är rimlig. Utbildningen 
som helhet skall vara likvärdig med grundskolans. 

2.  Utbildningens allmänna mål och värdegrund får inte strida mot de 
allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom 
skolväsendet för barn och ungdomar. 

3.  Utbildningen skall förmedla kunskaper och värden som underlättar 
fortsatt skolgång utomlands. 

4.  Undervisning i svenska språket och om svenska förhållanden skall 
meddelas i den omfattning som de elever som under kortare tid har sitt 
hem i landet behöver. 
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5.  Elever som har svårigheter i skolarbetet skall erbjudas den särskilda 
ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga 
utveckling. 

6.  För eleverna skall finnas elevhälsa som avser medicinska insatser i 
enlighet med vad som enligt 4 kap. 2 § gäller för grundskolan. Varje elev 
skall erbjudas sådana hälsobesök som enligt 4 kap. 3 § skall erbjudas 
elever i grundskolan. 

7.  Elevavgiften skall vara skälig med hänsyn till rimliga kostnader för 
verksamheten, eventuella bidrag och omständigheterna i övrigt. 

8.  Skolan skall vara öppen för alla som enligt denna lag får fullgöra 
sin skolplikt vid skolan med undantag för sådana elever som det skulle 
medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter att ta 
emot för skolan. Om det inte finns platser till alla behöriga sökande skall 
urvalet ske efter grunder som är godkända av Statens skolverk. 

9.  Vårdnadshavare och elever skall ges tydlig information om den 
internationella skolans innehåll och inriktning mot fortsatta studier 
utomlands samt om vilka konsekvenser detta kan innebära vid fortsatt 
skolgång i det svenska skolväsendet för barn och ungdomar. 

10.  En skriftlig kvalitetsredovisning skall årligen upprättas. 
Kvalitetsredovisningen skall innehålla en bedömning av i vilken 
utsträckning utbildningens mål, utifrån utbildningens läroplan och 
kursplaner, har förverkligats och en redogörelse för vilka åtgärder skolan 
avser att vidta för ökad måluppfyllelse. 
 
5 §   För varje i landet folkbokförd elev som antingen för en kortare tid 
har sitt hem i landet eller som har andra särskilda skäl att få utbildning i 
en internationell skola och som genomgår sådan utbildning som avses i 
4 § första stycket lämnas bidrag av hemkommunen från och med 
höstterminen det år eleven fyller 6 år. Bidraget skall bestämmas med 
hänsyn till skolans åtagande och elevens behov efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna 
grundskolorna. Om en elev har ett omfattande behov av särskilt stöd, 
behöver kommunen inte lämna bidrag för det särskilda stödet, om 
betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för 
kommunen. 

Om inte kommunen och huvudmannen har kommit överens om annat 
skall bidraget beräknas för ett bidragsår i sänder. Varje bidragsår börjar 
den 1 januari. 

Kommunen där skolan är belägen skall ha rätt till insyn i skolans 
verksamhet. Huvudmannen skall delta i den uppföljning och utvärdering 
som kommunen där skolan är belägen gör av sin egen verksamhet. 
Deltagandet skall ske i den utsträckning som kommunen bestämmer. 

Internationella skolor som motsvarar gymnasieskolan 

6 §   Om en internationell skola lämnar gymnasial utbildning som har en 
annan internationell inriktning än den som får finnas i gymnasieskolan 
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eller anordnar utbildning som leder fram till International Baccalaureate 
(IB) skall Statens skolverk förklara huvudmannen berättigad till sådant 
bidrag som avses i 7 §. I beslutet om rätt till bidrag skall anges det högsta 
antal elever som bidragsrätten omfattar. Statens skolverk skall lämna en 
förklaring om bidragsberättigande om huvudmannen kan antas uppfylla 
kraven i andra stycket 1–10 och övriga bestämmelser i denna lag som 
gäller för denna utbildningsform. 

1.  Utbildningen skall följa ett annat lands läroplan och kursplaner eller 
en internationell läroplan och internationella kursplaner, med anpassning 
till svenska förhållanden i den utsträckning som är rimlig. Utbildningen 
som helhet skall vara likvärdig med gymnasieskolans. 

2.  Utbildningens allmänna mål och värdegrund får inte strida mot de 
allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom 
skolväsendet för barn och ungdomar. 

3.  Utbildningen skall förmedla kunskaper och värden som underlättar 
fortsatta studier utomlands. 

4.  Undervisning i svenska språket och om svenska förhållanden skall 
meddelas i den omfattning de elever som under kortare tid har sitt hem i 
landet behöver. 

5.  Elever som avses i 7 § första stycket som har svårigheter i 
skolarbetet skall erbjudas den särskilda ledning och stimulans som de 
behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. 

6.  För sådana elever som avses i 7 § första stycket skall finnas 
elevhälsa som avser medicinska insatser i enlighet med vad som enligt 4 
kap. 2 § gäller för gymnasieskolan. Varje elev som avses i 7 § första 
stycket skall erbjudas minst ett sådant hälsobesök som enligt 4 kap. 3 § 
skall erbjudas elever i gymnasieskolan. 

7.  Elevavgiften för sådana elever som avses i 7 § första stycket skall 
vara skälig med hänsyn till rimliga kostnader för verksamheten, 
eventuella bidrag och omständigheterna i övrigt. 

8.  Skolan skall vara öppen för alla sådana elever som avses i 7 § första 
stycket med undantag för sådana elever som det skulle medföra 
betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter att ta emot för 
skolan. Om det inte finns platser till alla behöriga sökande skall urvalet 
ske efter grunder som är godkända av Statens skolverk. 

9.  Sådana elever som avses i 7 § första stycket och deras 
vårdnadshavare skall ges tydlig information om den internationella 
skolans innehåll och inriktning mot fortsatta studier utomlands samt om 
vilka konsekvenser detta kan innebära vid fortsatta studier i Sverige. 

10.  En skriftlig kvalitetsredovisning skall årligen upprättas. 
Kvalitetsredovisningen skall innehålla en bedömning av i vilken 
utsträckning utbildningens mål, utifrån utbildningens läroplaner och 
kursplaner, har förverkligats och en redogörelse för vilka åtgärder skolan 
avser att vidta för ökad måluppfyllelse. 
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7 §   För varje i landet folkbokförd elev som antingen för en kortare tid 
har sitt hem i landet eller som har andra särskilda skäl att få utbildning i 
en internationell skola, och som genomgår sådan utbildning som avses i 



 
 

 

 

6 § första stycket lämnas bidrag av hemkommunen. Kommunens 
skyldighet gäller dock endast utbildning för sådana elever som 
hemkommunen var skyldig att erbjuda gymnasieutbildning vid den 
tidpunkt då utbildningen började. Regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om det belopp elevernas 
hemkommuner skall betala om dessa och huvudmannen för den 
internationella skolan inte kommer överens om annat. För en elev som 
har ett omfattande behov av särskilt stöd skall kommunen därutöver 
lämna ett extra bidrag motsvarande de kostnader för särskilt stöd som 
skulle ha uppkommit om eleven gått i av kommunen erbjuden 
gymnasieutbildning, dock endast i den utsträckning sådana kostnader 
uppkommit för huvudmannen. Kommunen behöver inte lämna extra 
bidrag, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter 
uppstår för kommunen. 

Om inte kommunen och huvudmannen har kommit överens om annat, 
skall bidraget beräknas för ett bidragsår i sänder. Varje bidragsår börjar 
den 1 januari. 

Kommunen där skolan är belägen skall ha rätt till insyn i skolans 
verksamhet. Huvudmannen skall delta i den uppföljning och utvärdering 
som kommunen där skolan är belägen gör av sin egen verksamhet. 
Deltagandet skall ske i den utsträckning som kommunen bestämmer. 

Vissa andra skolor med enskild huvudman 

8 §   Skolplikt får fullgöras i en annan skola med enskild huvudman vid 
sidan av skolväsendet för barn och ungdomar än som avses i 2 §, om 
Statens skolverk har godkänt huvudmannen för ändamålet. 

Barn som enligt 5 kap. 3 § första stycket eller andra stycket 1 skall 
fullgöra sin skolplikt i grundskolan respektive obligatoriska särskolan får 
fullgöra skolplikten i en sådan skola som avses i första stycket om 
utbildningen motsvarar utbildningen i den skolform där skolplikten 
annars skulle ha fullgjorts. 

När en skolpliktig elev börjar eller slutar vid skolan eller utan giltig 
orsak är frånvarande i stor utsträckning, skall huvudmannen för skolan 
snarast lämna uppgift om detta till elevens hemkommun. 
 
9 §   Godkännande enligt 8 § första stycket skall avse utbildning av 
bestämd omfattning vid en viss skolenhet. Statens skolverk skall lämna 
godkännande om huvudmannen kan antas uppfylla kraven i andra stycket 
1–11 samt övriga bestämmelser i denna lag och i föreskrifter som 
meddelas med stöd av denna lag som gäller för denna utbildningsform. 

1.  Utbildningen skall ge kunskaper och värden som till art och nivå 
väsentligen svarar mot de kunskaper och värden som utbildningen i 
grundskolan eller obligatoriska särskolan skall förmedla. 

2.  Föreskrifterna för utbildning inom skolväsendet för barn och 
ungdomar om övergripande mål m.m. i 1 kap. 6 och 7 §§ skall tillämpas. 
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3.  Utbildningen skall även i övrigt svara mot de allmänna mål och den 
värdegrund som gäller för utbildning inom skolväsendet för barn och 
ungdomar. Utbildningen får dock ha en konfessionell inriktning. 

4.  Elevavgiften skall vara skälig med hänsyn till rimliga kostnader för 
verksamheten och omständigheterna i övrigt. 

5.  Skolan skall vara öppen för alla som enligt denna lag får fullgöra 
sin skolplikt där med undantag för sådana elever som det skulle medföra 
betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter att ta emot. Om 
det inte finns platser till alla behöriga sökande skall urvalet ske efter 
grunder som är godkända av Statens skolverk. 

6.  Skolan skall ha minst 20 elever, om det inte finns särskilda skäl för 
ett mindre elevantal. 

7.  Bestämmelserna om lärares behörighet m.m. i 2 kap. 14–16 §§ skall 
tillämpas. 

8.  För eleverna skall finnas elevhälsa som avser medicinska insatser i 
enlighet med vad som enligt 4 kap. 2 § gäller för grundskolan och 
obligatoriska särskolan. Varje elev skall erbjudas sådana hälsobesök som 
enligt 4 kap. 3 § skall erbjudas elever i grundskolan och obligatoriska 
särskolan. 

9.  Eleverna i en skola som motsvarar obligatoriska särskolan skall 
beredas de omsorger som behövs. 

10.  Elever som har svårigheter i skolarbetet skall erbjudas särskilt 
stöd. 

11.  Verksamheten vid skolan skall systematiskt planeras, följas upp 
och utvärderas. Med utgångspunkt i detta underlag skall årligen en 
skriftlig kvalitetsredovisning upprättas. Kvalitetsredovisningen skall 
innehålla dels en bedömning av i vilken utsträckning målen för 
utbildningen har förverkligats, dels en redogörelse för vilka åtgärder som 
kommer att vidtas för ökad måluppfyllelse. 

Utbildning vid särskilda ungdomshem 

10 §  Under vistelse i ett sådant hem som avses i 12 § lagen (1990:52) 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (särskilt ungdomshem) 
skall skolpliktiga barn, som inte lämpligen kan fullgöra sin skolplikt på 
annat sätt, fullgöra den genom att delta i utbildning vid hemmet. Sådan 
utbildning skall anordnas genom försorg av huvudmannen för hemmet. 
Den skall med nödvändiga avvikelser motsvara utbildningen i grund-
skolan eller i förekommande fall obligatoriska särskolan eller special-
skolan. 

Den som inte längre är skolpliktig och vistas i ett hem som avses i 
första stycket och som inte lämpligen kan fullgöra skolgång på annat sätt 
skall genom huvudmannens försorg ges möjlighet att delta i 
kompletterande utbildning på grundskolenivå eller motsvarande eller i 
utbildning som motsvarar sådan utbildning som erbjuds i gymnasie-
skolan eller gymnasiesärskolan. 
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Bestämmelserna i 3 kap. 1–5 §§ om systematiskt kvalitetsarbete skall 
med nödvändiga avvikelser tillämpas på utbildning som avses i första 
och andra styckena. 

Utbildning vid sjukhus och liknande institutioner m.m. 

11 §   Om ett barn vårdas på sjukhus eller i någon annan institution, skall 
huvudmannen för institutionen svara för att barnet får tillfälle att delta i 
utbildning som så långt möjligt motsvarar den som erbjuds i förskola, 
förskoleklass eller fritidshem. 
 
12 §   För sådana elever i grundskolan, obligatoriska särskolan, 
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som 
på grund av sjukdom eller liknande skäl under en längre tid inte kan delta 
i vanligt skolarbete skall särskild undervisning anordnas på ett sjukhus 
eller en motsvarande institution, i elevens hem eller på annan lämplig 
plats. 

Särskild undervisning skall inte ges en elev om den läkare som 
ansvarar för elevens vård avråder från det. Undervisning får anordnas i 
elevens hem endast om elevens vårdnadshavare medger det. 

 
13 §   Särskild undervisning enligt 12 § anordnas av skolhuvudmannen, 
om inte något annat följer av andra stycket. Undervisningen skall så långt 
det är möjligt motsvara den undervisning som eleven inte kan delta i. 

Särskild undervisning på sjukhus eller motsvarande institution 
anordnas av den kommun där institutionen är belägen. Sådan under-
visning skall stå öppen även för dem som fullgör skolplikt utanför skol-
väsendet för barn och ungdomar. 

Utbildning i särskilda resurscenter 

14 §   Barn som har en synskada och ytterligare funktionshinder eller 
som har en grav språkstörning får fullgöra sin skolplikt i särskilda resurs-
center. Utbildningen skall med nödvändiga avvikelser motsvara utbild-
ningen i grundskolan respektive grundsärskolan. 

Bestämmelserna i 3 kap. 1–5 §§ om systematiskt kvalitetsarbete skall 
tillämpas vid sådana resurscenter. 

Staten är huvudman för utbildningen vid sådana resurscenter. 
Hemkommunen skall betala ersättning till staten för vissa kostnader 

för den som fullgör sin skolplikt vid ett särskilt resurscenter. Regeringen 
eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter 
om ersättningens storlek. 

Annat sätt för att fullgöra skolplikten  
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15 §   Ett skolpliktigt barn får medges rätt att fullgöra skolplikten på 
annat sätt än som anges i denna lag. Medgivande skall lämnas om  



 
 

 

 

1.  verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning 
som annars står barnet till buds enligt föreskrifter i denna lag, 

2.  behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses, och 
3.  det föreligger särskilda skäl. 
Medgivande får lämnas för upp till ett år i sänder. Under dess 

giltighetstid skall prövas hur verksamheten utfaller. Medgivandet skall 
återkallas, om nödvändig insyn i verksamheten inte ges eller om det av 
annat skäl kan antas att det inte längre föreligger förutsättningar för ett 
medgivande. 

Frågor enligt första och andra stycket prövas av barnets hemkommun 
eller, om barnet har sådant funktionshinder som enligt 4 kap. 3 § tredje 
stycket kan vara grund för att fullgöra skolplikten i specialskolan, av 
Specialskolemyndigheten. 

Bemyndiganden 

16 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om antagningen till, organisationen av och det 
närmare innehållet i de utbildningar och den verksamhet i övrigt som 
omfattas av detta kapitel. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får vidare 
meddela föreskrifter om enskilds ansökan om godkännande eller 
förklaring om bidragsberättigande och får därvid meddela föreskrifter om 
ansökningstid. Regeringen meddelar även föreskrifter om vid vilken 
tidpunkt ett beslut om godkännande eller förklaring om rätt till bidrag 
senast skall meddelas.  

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också 
meddela föreskrifter om betyg i de utbildningar som motsvarar sådana 
utbildningar inom skolväsendet för barn och ungdomar där betyg får 
sättas. 

18 kap.  Annan pedagogisk verksamhet 

Kapitlets innehåll 

1 §   Detta kapitel innehåller bestämmelser om 
–  familjedaghem (2 §), 
–  öppen förskola (3 §), 
–  öppen fritidsverksamhet (4 §), 
–  omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds (5 §), 
–  övergripande mål (6 §), 
–  kvalitet i verksamheten (7 §), 
–  avgifter (8 §), och 
–  bidrag (9 §). 
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Familjedaghem 

2 §   Kommunen skall sträva efter att i stället för förskola eller fritidshem 
erbjuda ett barn familjedaghem, om vårdnadshavarna önskar det. 

Familjedaghem skall genom pedagogisk verksamhet och omsorg 
stimulera barns utveckling och lärande. Verksamheten skall utgå från 
varje barns behov. 

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i 
sin utveckling skall ges den omsorg som deras speciella behov kräver. 

Öppen förskola 

3 §   En kommun kan anordna öppen förskola som komplement till 
förskola och familjedaghem. 

Den öppna förskolan skall erbjuda barn en pedagogisk verksamhet i 
samarbete med de till barnen medföljande vuxna samtidigt som dessa ges 
möjlighet till social gemenskap. 

Öppen fritidsverksamhet 

4 §   Av 15 kap. 4 § framgår att öppen fritidsverksamhet, under vissa 
förutsättningar, kan erbjudas i stället för fritidshem.  

Den öppna fritidsverksamheten skall genom pedagogisk verksamhet 
komplettera utbildningen i grundskolan, obligatoriska särskolan, 
specialskolan, sameskolan och andra särskilda utbildningsformer i vilka 
skolplikt kan fullgöras. Verksamheten skall erbjuda eleverna en 
meningsfull fritid samt möjlighet till utveckling och lärande. 

Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds 

5 §   Under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds bör hem-
kommunen, om föräldrarna inte själva kan ordna omsorgen, till-
handahålla barn omsorg i den omfattning det behövs med hänsyn till 
föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget 
behov på grund av familjens situation i övrigt. Sådan omsorg bör 
erbjudas från och med ett års ålder till och med vårterminen det år barnet 
fyller 13 år. 

Gemensamma bestämmelser 

Övergripande mål 
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6 §   Verksamhet som avses i 2–5 §§ skall utformas med respekt för 
barnets rättigheter och i överensstämmelse med grundläggande 



 
 

 

 

demokratiska värderingar såsom människolivets okränkbarhet, 
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 
samt solidaritet människor emellan. 

Var och en som verkar inom verksamheten skall främja aktning för 
varje människas egenvärde och aktivt motverka diskriminering och 
annan kränkande behandling. Verksamheten skall vidare främja hälsa 
och en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. 

Kvalitet i verksamheten 

7 §   Verksamhet som avses i 2–5 §§ skall bedrivas i ändamålsenliga 
lokaler i grupper med en lämplig sammansättning och storlek. För 
bedrivande av verksamheten skall det finnas personal med sådan 
utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god 
pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Verksamheten skall utgå från en 
helhetssyn på barn och barns behov samt utformas så att den främjar 
allsidiga kontakter och social gemenskap barnen emellan. 

En kommun skall på huvudmannanivå systematiskt planera, följa upp 
och utvärdera sådan verksamhet som avses i 2–5 §§ för vilken 
kommunen är huvudman. Med utgångspunkt i detta underlag skall 
kommunen årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning. 

Avgifter 

8 §   För plats i familjedaghem som erbjuds i stället för förskola eller 
fritidshem och för sådan omsorg som avses i 5 § får avgifter tas ut på det 
sätt som anges i 6 kap. 14 § första stycket respektive 15 kap. 6 § första 
stycket. 

Bidrag 

9 §   Om en enskild huvudman som har godkänts som huvudman för 
fritidshem i stället erbjuder öppen fritidsverksamhet till en elev skall 
bidrag lämnas av hemkommunen om kommunen har tillförsäkrats insyn i 
verksamheten samt verksamheten uppfyller de krav som anges i 6 § och 
avgifterna inte är oskäligt höga. Bidraget skall bestämmas med hänsyn 
till huvudmannens åtagande och elevens behov efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till egen motsvarande 
verksamhet. Om en elev har ett omfattande behov av särskilt stöd, 
behöver kommunen inte lämna bidrag för det särskilda stödet, om 
betydande ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. Bidraget 
minskar i förekommande fall med det belopp som huvudmannen tar ut i 
avgift. 
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Kommunen kan även lämna bidrag till annan sådan verksamhet som 
avses i 2–5 §§ som bedrivs av enskild huvudman om kommunen har 
tillförsäkrats insyn i verksamheten samt verksamheten uppfyller de krav 
som anges i 6 § och avgifterna inte är oskäligt höga. Sådant bidrag bör 



 
 

 

 

lämnas med ett belopp som inte oskäligt avviker från kommunens 
kostnad i motsvarande verksamhet. 

19 kap. Tillsyn m.m. 

Uppföljning och utvärdering 

1 §   Statens skolverk svarar för uppföljning och utvärdering av 
skolväsendet för barn och ungdomar, vissa särskilda utbildningsformer 
enligt 17 kap. och sådan annan pedagogisk verksamhet som avses i 
18 kap. 

Tillsyn 

2 §   Statens skolverk skall ha tillsyn över 
–  skolväsendet för barn och ungdomar, 
–  utbildning som avses i 17 kap. 2–14 §§, 
–  verksamhet med offentlig huvudman som avses i 18 kap. 2–5 §§, 
–  utbildning som avses i 22 kap. 15 §, 
–  hur en kommun fullgör sitt ansvar enligt 5 kap. 13 §, och  
–  en kommuns handläggning av frågor enligt 17 kap. 15 §.  
Vad som sägs i första stycket gäller dock inte i den mån tillsynen faller 

inom någon annan myndighets särskilda tillsynsområde. Statens 
skolverks tillsyn omfattar inte heller sådan utbildning som anges i 
3 § första stycket. 
 
3 §   En kommun utövar tillsyn över sådan verksamhet som kommunen 
godkänt enligt 2 kap. 5 §. 

Statens skolverk utövar tillsyn över hur en kommun fullgör sitt 
tillsynsansvar enligt första stycket.  

 
4 §   Länsstyrelserna har tillsyn över verksamheten vid elevhemsboende 
vid 

–  Rh-anpassad utbildning, 
–  specialskolor, och 
–  särskilda resurscenter. 
Socialstyrelsen har den centrala tillsynen över sådant elevhemsboende 

som anges i första stycket. 

Inspektion 

 
90 

5 §   Statens skolverk, Socialstyrelsen, en kommun och en länsstyrelse 
har för sin tillsyn enligt detta kapitel rätt att inspektera sådan verksamhet 
som står under dess tillsyn och får inhämta upplysningar och ta del av de 
handlingar och annat material som behövs för tillsynen. 



 
 

 

 

Den vars verksamhet inspekteras är skyldig att lämna den hjälp som 
behövs vid inspektionen. 

Sanktioner 

6 §   Har en kommun grovt eller under längre tid åsidosatt sina 
skyldigheter enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats 
med stöd av lagen, får regeringen meddela de föreskrifter för kommunen 
eller, på kommunens bekostnad, vidta de åtgärder som behövs för att 
avhjälpa bristen. 

Har staten haft kostnader för en åtgärd som vidtagits med stöd av 
första stycket, får denna kostnad kvittas mot belopp som staten annars 
skulle ha betalt ut till kommunen. 
 
7 §   Om huvudmannen för en sådan verksamhet som avses i 2 kap. 5 § 
inte längre uppfyller kraven för godkännande får kommunen förelägga 
huvudmannen att uppfylla kraven. Ett föreläggande skall innehålla 
uppgifter om de åtgärder som kommunen anser nödvändiga för att 
kraven för godkännande skall uppfyllas. 

Om kommunens föreläggande inte följs, får kommunen återkalla 
godkännandet. Detsamma gäller om huvudmannen utökar verksamheten 
utöver vad som anges i godkännandet.  

Ett godkännande skall återkallas om huvudmannen inte iakttar sina 
skyldigheter enligt lagen (2000:873) om registerkontroll av personal 
inom förskola, skola och fritidshem m.m. och bristerna inte avhjälps efter 
påpekande för huvudmannen.  
 
8 §   Om huvudmannen för en fristående skola, en skola som godkänts 
enligt 17 kap. 4  § eller en skola som godkänts enligt 17 kap. 8 §, får 
Statens skolverk förelägga huvudmannen att uppfylla kraven. Ett 
föreläggande skall innehålla uppgifter om de åtgärder som verket anser 
nödvändiga för att kraven för godkännande skall uppfyllas. 

Om föreläggandet inte följs, får Statens skolverk återkalla 
godkännandet. Detsamma gäller om huvudmannen utökar verksamheten 
utöver vad som anges i godkännandet. 

Ett godkännande skall återkallas om huvudmannen inte iakttar sina 
skyldigheter enligt lagen (2000:873) om registerkontroll av personal 
inom förskola, skola och fritidshem m.m. och bristerna inte avhjälps efter 
påpekande för huvudmannen. 

Internationella skolor som motsvarar gymnasieskolan 

9 §   Om en huvudman som har rätt till bidrag enligt 17 kap. 6 §§ inte 
längre uppfyller kraven för att få bidrag, får Statens skolverk förelägga 
huvudmannen att uppfylla kraven.  
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Om föreläggandet inte följs får Statens skolverk återkalla förklaringen 
om rätt till bidrag. Detsamma gäller om en huvudman trots påpekande 



 
 

 

 

inte iakttar sin skyldighet enligt 22 kap. 22 § att delta i uppföljning och 
utvärdering av verksamheten. 

20 kap.  Skolväsendets överklagandenämnd 

Inledande bestämmelse 

1 §   För prövning av överklaganden av vissa beslut på skolväsendets 
område skall det finnas en särskild nämnd, Skolväsendets 
överklagandenämnd. 

Sammansättning m.m. 

2 §   Nämnden skall bestå av en ordförande och fem andra ledamöter, av 
vilka en skall vara ersättare för ordföranden. Ordföranden och ersättaren 
för ordföranden skall vara eller ha varit ordinarie domare. Övriga leda-
möter skall ha särskild sakkunskap både vad gäller elevers förhållanden 
och behov och vad gäller skolverksamheten i övrigt. 

Det skall finnas högst två ersättare för de övriga ledamöterna. 
 
3 §   Ledamöterna i nämnden och deras ersättare utses av regeringen för 
en period om minst tre år. 

Muntlig förhandling 

4 §   Nämnden skall hålla muntlig förhandling om enskild part begär det, 
förhandlingen inte är obehövlig och inte heller särskilda skäl talar mot 
det. 

Till muntlig förhandling skall den som är part kallas. Att en part uteblir 
från en muntlig förhandling hindrar inte att nämnden handlägger och 
avgör ärendet. 

 
5 §   Muntlig förhandling enligt 4 § skall vara offentlig. 

Om det kan antas att det vid en förhandling kommer att lämnas någon 
uppgift för vilken gäller sekretess enligt sekretesslagen (1980:100) får 
ordföranden vid förhandlingen besluta att förhandlingen skall hållas 
inom stängda dörrar. 
 
6 §   En kallelse till muntlig förhandling skall innehålla en upplysning 
om betydelsen enligt 4 § andra stycket av att en part uteblir från 
förhandlingen. 

En enskild part, som inställt sig till muntlig förhandling, får 
tillerkännas ersättning av allmänna medel för kostnad för resa och 
uppehälle, om nämnden finner att parten skäligen bör ersättas för sin 
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inställelse. Nämnden får bevilja förskott på ersättningen. Regeringen 
meddelar närmare bestämmelser om ersättning och förskott.  

21 kap.  Överklagande 

Överklagande hos allmän förvaltningsdomstol 

1 §   Ett beslut av Statens skolverk får överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol om verket har meddelat beslut i fråga om 

1.  godkännande av enskild som huvudman för utbildning enligt 
2 kap. 6 §, 17 kap. 4 § eller 17 kap. 9 §, 

2.  förklaring om rätt till bidrag för huvudmannen för en internationell 
skola enligt 17 kap. 6 §, 

3.  återkallande av godkännande av enskild som huvudman för 
utbildning enligt 19 kap. 8 §, 

4.  återkallande av förklaring om rätt till bidrag för huvudmannen för 
en internationell skola enligt 19 kap. 9 §, eller 

5.  vitesföreläggande enligt 22 kap. 24 §. 
Beslut i frågor som avses i första stycket 3 och 4 får förordnas att gälla 

omedelbart. 
Beslut i fråga som avses i första stycket 5 gäller omedelbart om inte 

annat beslutas. 
 
2 §   Ett beslut av Högskoleverket i fråga om utfärdande av behörig-
hetsbevis enligt 2 kap. 18 § får överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol. 
 
3 §   Ett beslut av en kommun, ett landsting eller en enskild huvudman 
får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol om kommunen, 
landstinget eller huvudmannen har meddelat beslut i fråga om 

1.  godkännande av enskild som huvudman för utbildning enligt 
2 kap. 5 §, 

2.  föreläggande för vårdnadshavare att iaktta sina skyldigheter enligt 
5 kap. 16 §, 

3.  skolskjuts enligt 8 kap. 26 §, 9 kap. 20 § eller 14 kap. 25 §, 
4.  avstängning eller förvisning enligt 12 kap. 25 § eller 14 kap. 15 §, 
5.  ekonomiskt stöd till inackordering enligt 12 kap. 28 §, 
6.  medgivande enligt 17 kap. 15 § att fullgöra skolplikten på annat 

sätt, 
7.  återkallande av medgivande enligt 17 kap. 15 § att fullgöra 

skolplikten på annat sätt, eller 
8.  återkallande av godkännande av enskild som huvudman för 

utbildning enligt 19 kap. 7 §. 
Beslut i fråga som avses i första stycket 8 får förordnas att gälla 

omedelbart. 
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Beslut i frågor som avses i första stycket 2 och 7 gäller omedelbart om 
inte annat beslutas. 
 
4 §   Ett beslut av Specialskolemyndigheten får överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol om myndigheten har meddelat beslut i fråga om 

1.  kostnadsfria resor enligt 10 kap. 9 § första stycket, 
2.  föreläggande för vårdnadshavare att iaktta sina skyldigheter enligt 

5 kap. 16 §, 
3.  medgivande enligt 17 kap. 15 § att fullgöra skolplikten på annat 

sätt, eller 
4.  återkallande av medgivande enligt 17 kap. 15 § att fullgöra 

skolplikten på annat sätt. 
Beslut i frågor som avses i första stycket 2 och 4 gäller omedelbart om 

inte annat beslutas. 
 
5 §   Ett beslut av Sameskolstyrelsen får överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol om styrelsen har meddelat beslut i fråga om  

1.  kostnadsfria resor enligt 11 kap. 8 § första stycket, eller 
2.  föreläggande för vårdnadshavare att iaktta sina skyldigheter enligt 

5 kap. 16 §. 
Beslut i fråga som avses i första stycket 2 gäller omedelbart om inte 

annat beslutas. 
 
6 §   Ett beslut av rektor får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol 
om rektor har meddelat beslut i fråga om 

1.  befrielse från skyldighet att delta i obligatoriska inslag i 
verksamheten enligt 5 kap. 12 §, eller 

2.  att med omedelbar verkan stänga av en elev enligt 12 kap. 26 § eller 
14 kap. 16 §. 
 
7 §   Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 

Överklagande hos Skolväsendets överklagandenämnd 

8 §   En beslut av en kommun eller en enskild huvudman får överklagas 
hos Skolväsendets överklagandenämnd om kommunen eller 
huvudmannen har meddelat beslut i fråga om 

1.  ett barn skall gå i obligatoriska särskolan enligt 5 kap. 3 § andra 
stycket 1, 

2.  ett barn skall få börja fullgöra skolplikten först höstterminen det 
kalenderår då barnet fyller åtta år enligt 5 kap. 6 § andra stycket, 

3.  skolpliktens upphörande enligt 5 kap. 8 § andra stycket, 
4.  rätten enligt 5 kap. 9 § tredje stycket att fullfölja utbildning efter 

skolpliktens upphörande, 
5.  mottagande av ett barn eller en elev från en annan kommun enligt 

7 kap. 9 § första stycket eller 8 kap. 20 §, 
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6.  åtgärder enligt 8 kap. 24 § tredje stycket för en elev som inte bor 
hemma, 

7.  placering vid en annan skolenhet än den vårdnadshavaren önskar 
enligt 8 kap. 25 § andra stycket 2, 

8.  mottagande av en sökande enligt 12 kap. 12 § första stycket såvitt 
avser en utbildning som är avsedd för en grupp elever, 

9.  att en sökande till gymnasiesärskolan kan gå i gymnasieskolan 
enligt 14 kap. 3 § andra stycket, eller 

10.  rätt till utbildning eller annan verksamhet för person som avses i 
22 kap. 1 § andra stycket 3. 

Beslut som avses i första stycket 1, 5, 8 och 9 får överklagas endast av 
barnet, eleven, sökanden eller deras vårdnadshavare. 
 
9 §   Ett beslut av Specialskolemyndigheten får överklagas hos 
Skolväsendets överklagandenämnd om myndigheten har meddelat beslut 
i fråga om 

1.  ett barn skall gå i specialskolan enligt 5 kap. 3 § andra stycket 2, 
2.  skolpliktens upphörande enligt 5 kap. 8 § andra stycket, 
3.  åtgärder enligt 10 kap. 9 § andra stycket för en elev som inte bor 

hemma, eller 
4.  rätt till utbildning för person som avses i 22 kap. 1 § andra 

stycket 3. 
Beslut som avses i första stycket 1 får överklagas endast av barnet eller 

barnets vårdnadshavare. 
 
10 §   Ett beslut av Sameskolstyrelsen får överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd om styrelsen har meddelat beslut i fråga om  

1.  ett barn får gå i sameskolan enligt 5 kap. 3 § andra stycket 3, 
2.  åtgärder enligt 11 kap. 8 § andra stycket för en elev som inte bor 

hemma, eller 
3.  rätt till utbildning för person som avses i 22 kap. 1 § andra 

stycket 3. 
Beslut som avses i första stycket 1 får överklagas endast av barnet eller 

barnets vårdnadshavare. 
 
11 §   Ett beslut av rektor får överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd om rektor har meddelat beslut i fråga om 

1.  särskilt stöd i en annan elevgrupp eller enskilt enligt 4 kap. 16 § 
andra stycket, eller 

2.  anpassad studiegång enligt 4 kap. 17 §. 
 
12 §   Den som ett beslut i fråga om åtgärdsprogram enligt 4 kap. 15 § 
rör har rätt att få lagligheten av beslutet prövad genom att överklaga 
beslutet hos Skolväsendets överklagandenämnd. Det överklagade 
beslutet skall upphävas, om 

1.  det inte har tillkommit i laga ordning, 
2.  den som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller 
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Överklagandenämnden får inte sätta något annat beslut i det 
överklagade beslutets ställe. 
 
13 §   Ett beslut av den särskilda nämnd som anges i 12 kap. 33 § i 
ärenden som avses i samma paragraf får överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd. Beslutet får överklagas endast av den som har 
begärt utbildningen. Ett beslut om placering vid en viss skolenhet får 
dock inte överklagas. 

Överklagande hos Statens skolverk 

14 §   Ett beslut av Specialskolemyndigheten i ett personalärende enligt 
denna lag får överklagas hos Statens skolverk om myndigheten har 
meddelat beslut i fråga om anställning av en arbetstagare. 

Beslut om att avbryta ett anställningsförfarande får inte överklagas. 
 
15 §   Ett beslut av Sameskolstyrelsen i ett personalärende enligt denna 
lag får överklagas hos Statens skolverk om myndigheten har meddelat 
beslut i fråga om anställning av en arbetstagare. 

Sameskolstyrelsens förslag om att anställa en skolchef eller beslut om 
att avbryta ett anställningsförfarande får inte överklagas. 

Överklagandeförbud 

16 §   Andra beslut enligt denna lag än som anges i detta kapitel får 
överklagas endast om överklagande får ske enligt 
10 kap. kommunallagen (1991:900). 

Andra beslut av Skolväsendets överklagandenämnd med anledning av 
ett överklagande dit än som anges i detta kapitel får inte heller 
överklagas. 

22 kap.  Övriga bestämmelser 

Bosättning  

1 §   Med bosatt i landet avses i denna lag den som skall vara 
folkbokförd här enligt folkbokföringslagen (1991:481). 

Som bosatta i landet anses, med de begränsningar som följer av 2 och 
3 §§, vid tillämpningen av denna lag även barn och ungdomar som inte 
är folkbokförda här men som 

1.  avses i 1 § första stycket lagen (1994:137) om mottagande av 
asylsökande m.fl., 

2.  vistas här enligt ett beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 
2 kap. utlänningslagen (1989:529), 
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3.  har rätt till utbildning eller annan verksamhet enligt denna lag till 
följd av EU-rätten, avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
(EES) eller avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess 
medlemsstater, å ena sidan, och Schweiz, å andra sidan, om fri rörlighet 
för personer, eller  

4.  är familjemedlemmar till en person som tillhör en främmande 
makts beskickning eller lönade konsulat eller dess betjäning eller som 
avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall och 
som inte omfattas av andra stycket 3. 
 
2 §   Ungdomar som avses i 1 § andra stycket 1 och 2 har rätt till 
utbildning i gymnasieskola och gymnasiesärskola endast om de har 
påbörjat utbildningen innan de fyllt 18 år. 

Barn och ungdomar som avses i 1 § andra stycket 4 har endast rätt till 
utbildning i grundskola, obligatorisk särskola, specialskola och 
sameskola. 
 
3 §   Om en ansökan om uppehållstillstånd av en person som avses i 1 § 
andra stycket 1 avslås och beslutet om avvisning eller utvisning skall 
verkställas, skall personen anses som bosatt i landet under tiden fram till 
dess personen lämnar landet. 

Den som håller sig undan så att ett beslut om avvisning eller utvisning 
inte kan verkställas skall inte anses som bosatt i landet. 

Hemkommun och hemlandsting 

4 §   Med en persons hemkommun avses i denna lag den kommun i 
vilken personen är folkbokförd. 

För den som är bosatt i landet utan att vara folkbokförd här avses med 
hemkommun den kommun i vilken han eller hon stadigvarande vistas 
eller, om han eller hon saknar stadigvarande vistelseort, den kommun i 
vilken han eller hon för tillfället uppehåller sig. Detsamma gäller den 
som är kvarskriven i en kommun enligt 16 § folkbokföringslagen 
(1991:481). 

Med hemlandsting avses det landsting till vilket hemkommunen hör. 

Utlandssvenska elever 

5 §   Med utlandssvensk elev avses i denna lag en elev vars vårdnads-
havare stadigvarande vistas i utlandet och av vilka minst en är svensk 
medborgare. 

Regeringen får meddela föreskrifter om att också annan skall anses 
som utlandssvensk elev. 
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Barn och ungdomar med begåvningsmässigt funktionshinder 

6 §   Det som i denna lag sägs om barn och ungdomar med 
utvecklingsstörning gäller även dem som har fått ett betydande och 
bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada, 
föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, samt personer med 
autism eller autismliknande tillstånd. 

I lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
finns bestämmelser om vissa andra särskilda insatser än utbildning. 

Information om icke skolpliktiga ungdomar 

7 §   En hemkommun skall löpande hålla sig informerad om hur de 
ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 
20 år är sysselsatta, i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella 
åtgärder. 

Kommunens skyldighet enligt första stycket omfattar inte de ungdomar 
som genomför eller har fullföljt utbildning på nationella eller special-
utformade program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande 
utbildning. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om den behandling av personuppgifter som är 
nödvändig för att kommunen skall kunna genomföra sin skyldighet enligt 
första stycket. 

Bestämmelser om handläggning 

8 §   I ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild enligt 
denna lag skall följande bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223) 
tillämpas: 

–  14 § första stycket om en parts rätt att meddela sig muntligen, 
–  15 § om anteckning av uppgifter, 
–  16 och 17 §§ om en parts rätt att få del av uppgifter, 
–  20 § om motivering av beslut, 
–  21 § om underrättelse om beslut, och 
–  26 § om rättelse av skrivfel eller liknande. 
Bestämmelserna i 16 och 17 §§ förvaltningslagen gäller dock inte 

uppgifter som rör någon annan sökande i ett ärende om plats i utbildning 
eller annan verksamhet enligt denna lag. 

Vad som sägs i första stycket gäller inte vid betygssättning. 
Bestämmelser om handläggning i samband med betygssättning finns i 
4 kap. och i respektive skolformskapitel. 
 
9 §   I ärenden som överklagas enligt 21 kap. tillämpas utöver vad som 
följer av 7 § också 23–25 och 30 §§ förvaltningslagen (1986:223). 
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10 §   Den som har fyllt 16 år har rätt att själv föra sin talan i mål och 
ärenden enligt denna lag. 

Denna rätt gäller också ansökan till gymnasieskolan eller gymnasie-
särskolan och överklagande av beslut i fråga om sådan utbildning även 
om sökanden eller klaganden inte har uppnått 16 års ålder. 

Anmälan till socialnämnden m.m. 

11 §   Huvudmannen för verksamhet som avses i denna lag och den som 
är anställd i sådan verksamhet, skall på socialnämndens initiativ i frågor 
som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med 
samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. I fråga om 
utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 12 § och 
av sekretesslagen (1980:100). 

Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn 
kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen 
(2001:453). 

Tystnadsplikt 

12 §   Den som är eller har varit verksam i enskilt bedriven förskola, 
fritidshem eller förskoleklass eller inom sådan enskilt bedriven 
verksamhet som avses i 17 kap. 11 § och 18 kap., får inte obehörigen röja 
vad han eller hon därvid har fått veta om enskildas personliga 
förhållanden. 

Den som är eller har varit verksam inom annan enskilt bedriven 
verksamhet enligt denna lag än som avses i första stycket får inte 
obehörigen röja vad han eller hon i sådan elevhälsoverksamhet som avser 
psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk insats eller i särskild 
elevstödjande verksamhet i övrigt har fått veta om någons personliga 
förhållanden. Han eller hon får inte heller obehörigen röja uppgifter i ett 
ärende om tillrättaförande av en elev eller om skiljande av en elev från 
vidare studier. 

För det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i sekretesslagen 
(1980:100). 

Riksinternatskolor 

13 §   Efter ansökan från en kommun eller en enskild som har godkänts 
som huvudman för fristående skola med grundskola eller gymnasieskola 
och som bedriver utbildning vid en internatskola, får regeringen ge 
internatskolan ställning av riksinternatskola. 

En riksinternatskola skall ha till uppgift att anordna grundskola och 
gymnasieskola eller endera av dessa skolformer, för i första hand 
utlandssvenska elever. 
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Regeringen får medge att huvudmannen för en riksinternatskola vid 
sidan av gymnasieskolan anordnar utbildning som leder fram till 
International Baccalaureate. 

 
14 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela ytterligare föreskrifter om utbildningen vid riksinternatskolor. 
Regeringens föreskrifter får avvika från bestämmelser i denna lag. 

International Baccalaureate 

15 §   En elevs hemkommun är skyldig att betala ersättning för kostnader 
för elevens utbildning till anordnare av utbildning som leder fram till 
International Baccalaureate (IB). Skyldigheten gäller dock endast 
utbildning för sådana elever som hemkommunen var skyldig att erbjuda 
gymnasieutbildning vid den tidpunkt då IB-utbildningen påbörjades och 
endast om utbildningsanordnarens avgifter till International 
Baccalaureate Office betalas av staten.  

Om parterna inte kommer överens om annat skall ersättning utgå med 
ett belopp som regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer beslutar. 

För internationella skolor som motsvarar gymnasieskolan finns 
särskilda bestämmelser om bidrag för IB-utbildning. 

Övriga bemyndiganden 

16 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela ytterligare föreskrifter om organisationen av skolväsendet för 
barn och ungdomar samt om huvudmännens befattning i övrigt med 
utbildning som avses i denna lag. 

I fråga om organ för samverkan eller annan liknande verksamhet inom 
skolväsendet för barn och ungdomar meddelar regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer föreskrifter om att ledamöter i 
organet eller andra företrädare utses och entledigas av enskilda. 

 
17 §   Regeringen får meddela föreskrifter om möjlighet att låta enskilda 
och andra utomstående svara för enstaka inslag i verksamhet med 
offentlig huvudman inom skolväsendet för barn och ungdomar. 

När det gäller utbildning i form av ett individuellt program får 
regeringen meddela föreskrifter om att enskilda och andra utomstående 
får anordna mer av utbildningen än som följer av första stycket. 

För annan än offentlig huvudman inom skolväsendet för barn och ung-
domar får regeringens föreskrifter enligt första och andra styckena avvika 
från bestämmelserna i 2 kap. 13–19 §§. 
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18 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om möjligheter att inom skolväsendet för barn och 
ungdomar bedriva utbildning, som bygger på samverkan mellan olika 



 
 

 

 

skolformer inom skolväsendet för barn och ungdomar eller mellan en 
sådan skolform och någon annan utbildningsform. I sådana föreskrifter 
får göras undantag från organisatoriska bestämmelser i denna lag. 

 
19 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om försöksverksamhet inom skolväsendet för barn 
och ungdomar. I sådana föreskrifter får göras undantag från 
organisatoriska bestämmelser i denna lag. 

 
20 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om mottagande i skolväsendet för barn och 
ungdomar av elever som inte anses som bosatta i Sverige. Detsamma 
gäller mottagande av barn i förskola, fritidshem och sådan verksamhet 
som avses i 18 kap. 

 
21 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, 
utöver vad som i övrigt följer av denna lag, medge enskilda att anordna 
prövning och utfärda betyg enligt de bestämmelser som gäller för 
skolväsendet för barn och ungdomar. 
 
22 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om skyldighet för huvudman för verksamhet enligt 
denna lag att lämna sådana sakuppgifter om verksamheten och sådan 
verksamhetsredovisning som behövs för uppföljning och utvärdering av 
verksamheten. 

Sådana föreskrifter som avses i första stycket får inte gälla huvudman 
för sådan verksamhet som avses i 17 kap. 11 § eller 18 kap. 

 
23 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om skyldighet för huvudman för enskilt bedriven 
verksamhet enligt denna lag att lämna ekonomisk redovisning över 
verksamheten samt sådan information som gör det möjligt för 
allmänheten att få insyn i denna. 

 
24 §   Om en huvudman inte fullgör sina skyldigheter enligt föreskrifter 
som har meddelats med stöd av 22 eller 23 § får Statens skolverk vid vite 
förelägga huvudmannen att fullgöra sina skyldigheter. 
                                      

Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen 
(2006:000) om införande av skollagen (2006:000). 
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  Bilaga 1 

Timplan för grundskola med offentlig huvudman 

Undervisningstid i timmar om 60 minuter för ämnen, ämnesgrupper 
och annan verksamhet 
 
Bild  230 
Hem- och konsumentkunskap 118 
Idrott och hälsa  500 
Musik  230 
Slöjd  330 
 
Svenska/Svenska som andraspråk 1 490 
Engelska  480 
Matematik  900 
 
Geografi  885 
Historia 
Religionskunskap 
Samhällskunskap 
 
Biologi  800 
Fysik 
Kemi 
Teknik 
 
Språkval  320 
Elevens val  382 
 
Totalt garanterat antal timmar 6 665 
Därav skolans val  600 
 
Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en 
ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. 
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   Bilaga 2 

Nationella program 

Barn- och fritidsprogrammet 
Byggprogrammet 
Elprogrammet 
Energiprogrammet 
Estetiska programmet 
Fordonsprogrammet 
Handels- och administrationsprogrammet 
Hantverksprogrammet 
Hotell- och restaurangprogrammet 
Industriprogrammet 
Livsmedelsprogrammet 
Medieprogrammet 
Naturbruksprogrammet 
Naturvetenskapsprogrammet 
Omvårdnadsprogrammet 
Samhällsvetenskapsprogrammet 
Teknikprogrammet 
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   Bilaga 3 

Poängplan för nationella och specialutformade program i 

gymnasieskolan 

 
Ämne  gymnasiepoäng               
Ämnen som i nedan angiven omfattning 
ingår i alla nationella och specialutformade 
program, (Kärnämnen) 

 
Svenska/Svenska  200 

som andraspråk 
Engelska  100 
Matematik  100 
Idrott och hälsa  100 
Samhällskunskap  100 
Religionskunskap    50 
Naturkunskap    50 
Estetisk verksamhet    50 
Historia    50 

 
 

Ämnen genom vilka programmet       1 400 
får sin karaktär inklusive gymnasie- 
arbete om 100 gymnasiepoäng 

 
Individuella val   300                 
Summa gymnasiepoäng                2 500 
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2.2 Förslag till lag om införande av skollagen (2006:000) 

 
Härigenom föreskrivs följande. 

Allmänna bestämmelser 

Ikraftträdande och upphävande 

1 §   Skollagen (2006:000) och denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.  
Lagarna skall tillämpas från och med den 1 juli 2007, om inte annat 

anges i denna lag. 
 

2 §   Genom denna lag upphävs  
1.  skollagen (1985:1100), och 
2.  lagen (1985:1101) om införande av skollagen (1985:1100). 

Vuxenutbildning 

3 §   De upphävda lagarna skall även efter utgången av juni 2007 
tillämpas på kommunal vuxenutbildning (komvux), vuxenutbildning för 
utvecklingsstörda (särvux) och svenskundervisning för invandrare (sfi). 

Definitioner 

4 §   I denna lag avses med 
–  1985 års skollag:  skollagen (1985:1100), och  
–  den nya skollagen:  skollagen (2006:000). 
Andra uttryck och termer som används i denna lag har samma 

betydelse som i den nya skollagen. 

Ansökningar om tillstånd och godkännande m.m. 

5 §   En ansökan om tillstånd, godkännande, bidrag, förklaring om rätt 
till bidrag eller ställning som riksinternatskola som avser utbildning eller 
annan verksamhet som skall starta den 1 juli 2007 eller senare skall 
behandlas enligt bestämmelserna i den nya skollagen, även om 
prövningen sker före den 1 juli 2007. Detsamma skall gälla en ansökan 
om ändring av ett tillstånd, godkännande, rätt till bidrag eller förklaring 
om rätt till bidrag om ändringen avser utbildning eller annan verksamhet 
som skall starta den 1 juli 2007 eller senare. 
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Ansökan som avser sådan utbildning som anges i 1 kap. 6 § i den nya 
skollagen som skall påbörjas under läsåret 2007/08 skall ha inkommit till 
Statens skolverk före den 1 april 2006. 



 
 

 

 

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte ändring av en 
förklaring om rätt till bidrag för utbildning som avses i 18 §. För sådan 
utbildning finns särskilda bestämmelser i 16 § andra och tredje styckena. 

Handläggningen av frågor om erbjudande av utbildning, mottagande m.m. 

6 §   Frågor som rör erbjudande av utbildning och annan verksamhet som 
avser tid efter utgången av juni 2007 skall behandlas enligt bestäm-
melserna i den nya skollagen, även om handläggningen sker före den 
1 juli 2007. Detsamma skall gälla frågor som rör mottagning, antagning 
och placering av barn och elever samt frågor om skolplikt, skolform och 
skolskjuts. 

Bestämmelserna i första stycket gäller inte frågor som rör sådan utbild-
ning som avses i 18 §. 

Förskola 

Äldre tillstånd 

7 §   Ett tillstånd att driva en förskola enligt 2 a kap. 13 § första stycket i 
1985 års skollag skall, om tillståndet gäller vid utgången av juni 2007, 
anses som ett godkännande av den enskilde som huvudman för förskola 
enligt 2 kap. 5 § i den nya skollagen. Ett tillstånd som är tidsbegränsat 
skall anses som ett godkännande för den återstående tiden. 

Om verksamheten vid utgången av juni 2007 inte är bidragsberättigad 
enligt 2 a kap. 17 § i 1985 års skollag skall 6 kap. 16 och 17 §§ i den nya 
skollagen inte tillämpas före den 1 juli 2012. 

Hemkommunens ansvar att erbjuda förskola 

8 §   Barn som enligt 6 kap. i den nya skollagen skall erbjudas förskola 
får, även om vårdnadshavaren inte önskar det, fram till utgången av juni 
2012 i stället erbjudas familjedaghem. Detta gäller dock inte barn som 
skall erbjudas förskola enligt 6 kap. 8 § i den nya skollagen eller barn 
som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 
utveckling i form av förskola. 

Fritidshem 

Äldre tillstånd 
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9 §   Ett tillstånd att driva ett fritidshem enligt 2 a kap. 13 § första stycket 
i 1985 års skollag skall, om tillståndet gäller vid utgången av juni 2007 
och fritidshemmet anordnas vid en fristående skola med förskoleklass, 
grundskola eller obligatorisk särskola, anses som ett godkännande av den 
enskilde som huvudman för en fristående skola med fritidshem enligt 
2 kap. 6 § i den nya skollagen.  



 
 

 

 

Om fritidshemmet inte anordnas vid en fristående skola skall den 
enskilde i stället anses vara godkänd som huvudman för fritidshem enligt 
2 kap. 5 § i den nya skollagen. Om verksamheten vid utgången av juni 
2012 inte är bidragsberättigad enligt 2 a kap. 17 § i 1985 års skollag skall 
bestämmelserna i 15 kap. 7 § i den nya skollagen inte tillämpas före den 
1 juli 2012. 

Ett tillstånd som är tidsbegränsat skall anses som ett godkännande för 
den återstående tiden. 

Förskoleklass 

10 §   Ett godkännande av utbildning som motsvarar förskoleklassen 
enligt 2 b kap. 6 och 7 §§ i 1985 års skollag skall, om godkännandet 
gäller vid utgången av juni 2007 och om utbildningen bedrivs av en 
fristående skola, anses som ett godkännande av den enskilde som 
huvudman för en fristående skola med förskoleklass enligt 2 kap. 6 § i 
den nya skollagen. 

Om utbildningen inte bedrivs av en fristående skola skall god-
kännandet i stället anses som ett godkännande av den enskilde som 
huvudman för förskoleklass enligt 2 kap. 5 § i den nya skollagen. 

Grundskola och obligatorisk särskola 

Äldre godkännanden och förklaringar om rätt till bidrag 

11 §   Ett godkännande av en fristående skola som motsvarar grund-
skolan eller särskolan enligt 9 kap. 2 § i 1985 års skollag skall, om 
godkännandet gäller vid utgången av juni 2007 och skolan har förklarats 
berättigad till bidrag enligt 9 kap. 6 eller 6 a § i 1985 års skollag, anses 
som ett godkännande av den enskilde som huvudman för en fristående 
skola med grundskola eller obligatorisk särskola enligt 2 kap. 6 § i den 
nya skollagen.  

Om den fristående skolan inte har förklarats berättigad till bidrag vid 
utgången av juni 2007, skall godkännandet i stället anses som ett godkän-
nande av den enskilde som huvudman för en sådan skola som avses i 
17 kap. 8 och 9 §§ i den nya skollagen som motsvarar den aktuella skol-
formen. 

Pågående ärenden om åläggande av skolgång 

12 §   Ett ärende om åläggande av skolgång i grundskolan, särskolan 
eller specialskolan enligt 3 kap. 14 § i 1985 års skollag som pågår vid 
utgången av juni 2007 skall prövas enligt 1985 års skollag. 
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Betyg 

13 §  Enskild som skall anses som godkänd enligt 11 § och som vid 
utgången av juni 2007 inte har erhållit medgivande från Statens skolverk 
att anordna prövning och utfärda betyg, behöver inte tillämpa 
bestämmelserna i den nya skollagen om betyg för elever i 

–  årskurs 8 under läsåren 2007/08 och 2008/09,  
–  årskurs 9 under läsåren 2007/08–2009/10, eller 
–  obligatoriska särskolans årskurs tio under läsåren 2007/08–2010/11. 
Under samma förutsättning som anges i första stycket behöver inte 

bestämmelserna om prövning för betyg tillämpas under grundskolans 
läsår 2007/08–2009/10 eller under obligatoriska särskolans läsår 
2007/08–2010/11. 

En huvudman som avser att tillämpa första eller andra stycket skall 
anmäla detta till Statens skolverk senast den 1 juli 2007. 

Specialskola 

Godkännanden 

14 §   Ett godkännande av en fristående skola som motsvarar special-
skolan enligt 9 kap. 2 § i 1985 års skollag skall upphöra att gälla vid 
utgången av juni 2007. 

Viss äldre utbildning 

15 §   Utbildning för elever med synskada eller talskada som avses i 
punkterna 2 och 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1999:886) om 
ändring i skollagen (1985:1100) skall anordnas till dess att eleverna har 
avslutat den. Detsamma skall gälla utbildning i särskilda klasser och 
utbildning efter skolpliktens upphörande enligt punkterna 7 och 8 i 
samma övergångsbestämmelser. 

För sådan utbildning som avses i första stycket skall med nödvändiga 
avvikelser bestämmelserna i den nya skollagen om utbildning i special-
skolan tillämpas.  

Gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Äldre förklaringar om rätt till bidrag och återkallelse av rätt till bidrag 
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16 §   En förklaring om rätt till bidrag för en fristående skola som 
motsvarar gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan enligt 9 kap. 8 eller 
8 a § i 1985 års skollag skall, om förklaringen gäller vid utgången av juni 
2007, anses som ett godkännande av den enskilde som huvudman för en 
fristående skola med gymnasieskola eller gymnasiesärskola enligt 2 kap. 
6 § i den nya skollagen. 



 
 

 

 

För utbildning som avses i 18 § skall dock bestämmelserna i 9 kap. i 
1985 års skollag avseende förklaring om att en skola är berättigad till 
bidrag respektive återkallelse av rätten till bidrag tillämpas i stället för 
bestämmelserna om godkännande respektive återkallelse av godkän-
nande i den nya skollagen. Statens skolverk skall pröva frågor om åter-
kallelse. Statens skolverk får förordna att ett beslut om återkallelse skall 
gälla omedelbart. 

Ett beslut om återkallelse av ett sådant godkännande som avses i första 
stycket eller en återkallelse av rätten till bidrag enligt andra stycket skall 
avse all utbildning som bedrivs av huvudmannen vid skolenheten. 

 
17 §   Enskild som efter utgången av juni 2007 vill överta verksamhet där 
sådan utbildning som avses i 18 § bedrivs skall uppfylla förutsätt-
ningarna för godkännande enligt den nya skollagen och för övertagande i 
9 kap. 16 c § i 1985 års skollag.  

Utbildning vid en fristående skola som har påbörjats före den 1 juli 2007 

18 §   För utbildning i en fristående skola som motsvarar gymnasieskolan 
eller gymnasiesärskolan skall, om utbildningen har påbörjats före den 
1 juli 2007, bestämmelserna i 1985 års skollag om fristående skolor 
tillämpas i stället för bestämmelserna i den nya skollagen, dock med 
följande undantag. 

–  Jämförelsen i 9 kap. 8 och 8 a §§ i 1985 års skollag med skol-
formerna gymnasieskola respektive gymnasiesärskola skall avse 
respektive skolform inom skolväsendet för barn och ungdomar i den nya 
skollagen. 

–  Jämförelsen i 9 kap. 8 och 8 a §§ i 1985 års skollag med det offent-
liga skolväsendet skall avse skolväsendet för barn och ungdomar i den 
nya skollagen. 

–  Andra hänvisningar till bestämmelser i 1985 års skollag skall avse 
motsvarande bestämmelser i den nya skollagen. 

Bestämmelser i andra lagar som avser fristående skola med 
gymnasieskola eller gymnasiesärskola skall omfatta även sådan utbild-
ning som avses i första stycket. 

Utbildning i gymnasieskola med offentlig huvudman 

19 §   För utbildning i gymnasieskola med offentlig huvudman som har 
påbörjats före den 1 juli 2006 skall 13 kap. 26 § i den nya skollagen inte 
tillämpas. 
 
20 §   För utbildning i gymnasieskola med offentlig huvudman som har 
påbörjats före den 1 juli 2007 skall följande bestämmelser i den nya 
skollagen inte tillämpas, nämligen  

–  12 kap. 17–20 och 22 §§, 
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–  12 kap. 28 § första stycket, 



 
 

 

 

–  13 kap. 8 § tredje stycket, och  
–  bilaga 3. 
 

21 §   För sådan utbildning som avses i 20 § skall följande bestämmelser 
i 1985 års skollag tillämpas även efter utgången av juni 2007, nämligen 

–  5 kap. 4 c § tredje stycket i dess lydelse före den 1 januari 2007, 
–  5 kap. 33 § första stycket i dess lydelse före den 1 januari 2007, 
–  5 kap. 24 § i dess lydelse före den 1 januari 2007, och 
–  bilaga 2 i dess lydelse före den 1 januari 2007. 
 

22 §   För utbildning i gymnasiesärskola med offentlig huvudman som 
har påbörjats före den 1 juli 2007 skall inte 14 kap. 10–12 §§ i den nya 
skollagen tillämpas.  

Bemyndigande 

23 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela närmare föreskrifter om utbildning som avses i 18, 20 och 
22 §§. Sådana föreskrifter får innehålla bestämmelser om att 18 och 20–
22 §§ inte längre skall tillämpas och vad som då skall gälla för en elev 
som på grund av studieuppehåll eller något annat liknande skäl inte har 
fullföljt utbildningen. 

Riksrekrytering 

24 §   Beslut som har fattats med stöd av 5 kap. 9 och 14 §§ i 1985 års 
skollag och som avser tid efter utgången av juni 2007 skall för den 
återstående tiden fortsätta att gälla som beslut enligt 12 kap. 7 § i den nya 
skollagen.  

Landsting som huvudman för obligatorisk särskola, gymnasiesärskola 
och gymnasieskola 

Obligatorisk särskola och gymnasiesärskola 

25 §   Utan hinder av bestämmelserna om huvudmän i den nya skollagen 
får landstinget vara huvudman för obligatorisk särskola och gymnasie-
särskola vid Dammsdalskolan i Vingåkers kommun. 

Länsstyrelsen har tillsyn över verksamheten vid elevhemsboende vid 
sådan utbildning som anges i första stycket. Socialstyrelsen har den 
centrala tillsynen över elevhemsboendet. 

Gymnasieskola 

26 §   Utan hinder av bestämmelserna om huvudmän i den nya skollagen 
får landsting vara huvudman för gymnasieskola inom andra områden än 
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som kan hänföras till naturbruk eller omvårdnad. Denna möjlighet före-
ligger dock endast om  

–  utbildningen bedrevs före den 1 juli 1991 och har bedrivits sedan 
dess, och 

–  utbildningen under hela tiden har stått öppen för sökande från hela 
landet och förblir det. 

Tillämpliga bestämmelser 

27 §   Landsting som bedriver utbildning med stöd av 25 eller 26 § skall 
tillämpa de bestämmelser i den nya skollagen och denna lag som gäller 
för en offentlig huvudman som bedriver den aktuella skolformen. 
Landstinget skall för utbildning i form av obligatorisk särskola även 
tillämpa 5 kap. 14 § i den nya skollagen på samma sätt som en enskild 
huvudman. 

Bemyndigande 

28 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för landstingets befattning 
med sådan utbildning som avses i 25 och 26 §§. 

Riksinternatskola 

29 §   Ett beslut att ge en internatskola ställning av riksinternatskola 
enligt 10 kap. 1 § i 1985 års skollag skall, om det gäller vid utgången av 
juni 2007, fortsatta att gälla som ett beslut enligt 22 kap. 13 § första 
stycket i den nya skollagen. Enskild som bedriver utbildning vid en 
riksinternatskola skall därvid anses vara godkänd som huvudman för den 
eller de skolformer som anordnas vid riksinternatskolan. 

 
30 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer  får 
meddela ytterligare föreskrifter om vad som skall gälla övergångsvis för 
utbildning vid en riksinternatskola. Regeringens föreskrifter får strida 
mot bestämmelserna i den nya skollagen och i denna lag. 

Internationell skola som motsvarar grundskolan 

31 §   Ett godkännande av en internationell skola enligt 9 kap. 5 § i 1985 
års skollag skall, om det gäller vid utgången av juni 2007, anses som ett 
godkännande av den enskilde som huvudman för en internationell skola 
enligt 17 kap. 2–4 §§ i den nya skollagen. 
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Annat sätt för att fullgöra skolplikten 

32 §   Ett medgivande att fullgöra skolplikten på annat sätt enligt 10 kap. 
4 § i 1985 års skollag skall, om det gäller vid utgången av juni 2007, för 
den återstående tiden anses som ett medgivande enligt 17 kap. 15 § i den 
nya skollagen. 

Giltigheten av vissa godkännanden 

33 §   Ett godkännande enligt den nya skollagen som enskild skall anses 
ha erhållit enligt 7, 9, 10, 11, 16, 29 eller 31 § får inte återkallas före den 
1 juli 2012 om skälet för återkallelsen endast är att den enskilde, enligt 
definitionen av enskild i 1 kap. 3 § i den nya skollagen, inte får bedriva 
utbildningen. 

Pågående ärenden om tillsyn och återkallelse av godkännande 

34 §   Om inte annat anges i denna lag skall ärenden om tillsyn och 
återkallelse av godkännande, tillstånd eller rätt till bidrag som inte har 
avslutats vid utgången av juni 2007 prövas enligt bestämmelserna i den 
nya skollagen. 

Skolväsendets överklagandenämnd 

35 §   Ett beslut att utse ordförande eller vice ordförande i Skolväsendets 
överklagandenämnd skall, om det avser tid efter utgången av juni 2007, 
fortsätta att gälla under den återstående giltighetstiden utan hinder av 
behörighetsbestämmelsen i 20 kap. 2 § i den nya skollagen. 

Den som med stöd av första stycket är ordförande eller vice ordförande 
efter utgången av juni 2007, får utses på nytt till ordförande eller 
ersättare för ordföranden utan hinder av behörighetsbestämmelsen i 
20 kap. 2 § i den nya skollagen. 

Överklaganden 

36 §   Överklaganden av beslut som har meddelats enligt bestämmelser i 
1985 års skollag skall behandlas enligt äldre bestämmelser, även om 
beslutet har meddelats den 1 juli 2007 eller senare. 

Överklagande av beslut som har meddelats enligt bestämmelser i den 
nya skollagen skall behandlas enligt den nya skollagen, även om beslutet 
har meddelats före den 1 juli 2007. 
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Äldre medgivande att anordna prövning och utfärda betyg 

37 §   Beslut om medgivande att anordna prövning och utfärda betyg som 
har fattats med stöd av 15 kap. 8 § i 1985 års skollag skall, om beslutet 
gäller vid utgången av juni 2007, anses som ett beslut fattat med stöd 
22 kap. 21 § i den nya skollagen, dock med giltighet längst till och med 
den 30 juni 2012. 
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1 Senaste lydelse 1997:1213. 

 

2.3 Förslag till lag om ändring i sekretesslagen 
(1980:100) 

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 9, 36 och 38 §§ sekretesslagen 
(1980:100) skall ha följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

7 kap. 
9 §1 

Sekretess gäller i förskoleklassen, 
grundskolan, gymnasieskolan, sär-
skolan, specialskolan och same-
skolan samt i en kommunal riks-
internatskola för uppgift som 
hänför sig till psykologisk under-
sökning eller behandling och för 
uppgift om enskilds personliga för-
hållanden hos psykolog eller 
kurator, om det inte står klart att 
uppgiften kan röjas utan att den 
som uppgiften rör eller någon 
honom närstående lider men. 

Sekretess gäller i förskoleklassen, 
grundskolan, obligatoriska sär-
skolan, specialskolan, sameskolan, 
gymnasieskolan och gymnasie-
särskolan för uppgift om enskilds 
personliga förhållanden i sådan 
elevhälsa som avser psykologisk, 
psykosocial eller special-
pedagogisk insats, om det inte står 
klart att uppgiften kan röjas utan att 
den som uppgiften rör eller någon 
honom eller henne närstående lider 
men. 

Sekretess gäller på samma 
område dels i skolans elevvårdande 
verksamhet i övrigt för uppgift om 
enskilds personliga förhållanden, 
dels för uppgift som hänför sig till 
ärende om tillrättaförande av elev 
eller om skiljande av elev från 
vidare studier. Sekretessen gäller 
dock endast, om det kan antas att 
den som uppgiften rör eller någon 
honom närstående lider men om 
uppgiften röjs. Sekretessen gäller 
inte beslut i elevvårdsärende eller i 
annat ärende som nu har nämnts. 

Sekretess gäller på samma 
område dels för uppgift om 
enskilds personliga förhållanden i 
särskild elevstödjande verksamhet i 
övrigt, dels för uppgift som hänför 
sig till ärende om tillrättaförande 
av elev eller om skiljande av elev 
från vidare studier. Sekretessen 
gäller dock endast, om det kan 
antas att den som uppgiften rör 
eller någon honom eller henne 
närstående lider men om uppgiften 
röjs. Sekretessen gäller inte beslut i 
ärende om insatser inom elev-
hälsan eller annan särskild elev-
stödjande verksamhet eller i annat 
ärende som nu har nämnts. 

Sekretess gäller på samma 
område i annat fall än som avses i 
första och andra styckena för 

Sekretess gäller på samma 
område i annat fall än som avses i 
första och andra styckena för 
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uppgift om enskilds identitet, 
adress och andra liknande uppgifter 
om enskilds personliga förhål-
landen, om det av särskild anled-
ning kan antas att den enskilde 
eller någon honom närstående lider 
men om uppgiften röjs. 
 

uppgift om enskilds identitet, 
adress och andra liknande uppgifter 
om enskilds personliga förhål-
landen, om det av särskild anled-
ning kan antas att den enskilde 
eller någon närstående till den 
enskilde lider men om uppgiften 
röjs. 
 

Sekretess gäller inom utbild-
ningsväsendet i övrigt för uppgift 
som hänför sig till psykologisk 
undersökning eller behandling och 
för uppgift om enskilds personliga 
förhållanden hos psykolog, kurator 
eller syofunktionär, om det inte står 
klart att uppgiften kan röjas utan att 
den som uppgiften rör eller någon 
honom närstående lider men. 
Dessutom gäller inom arbets-
marknadsutbildningen, den kom-
munala vuxenutbildningen, vuxen-
utbildningen för utvecklingsstörda, 
svenskundervisningen för invand-
rare (sfi) och folkhögskolan 
sekretess i annan elevvårdande 
verksamhet för uppgift om enskilds 
personliga förhållanden, om det 
kan antas att den som uppgiften rör 
eller någon honom närstående lider 
men om uppgiften röjs. 
 

Sekretess gäller inom utbild-
ningsväsendet i övrigt för uppgift 
som hänför sig till psykologisk 
undersökning eller behandling och 
för uppgift om enskilds personliga 
förhållanden hos psykolog, kurator 
eller syofunktionär, om det inte står 
klart att uppgiften kan röjas utan att 
den som uppgiften rör eller någon 
honom eller henne närstående lider 
men. Sekretess gäller inom 
utbildningsväsendet i övrigt även i 
specialpedagogisk stödverksamhet 
för uppgift om enskilds personliga 
förhållanden, dock endast om det 
kan antas att den enskilde eller 
någon närstående till den enskilde 
lider men om uppgiften röjs. 
Därutöver gäller inom arbets-
marknadsutbildningen, den kom-
munala vuxenutbildningen, vuxen-
utbildningen för utvecklingsstörda, 
svenskundervisningen för 
invandrare (sfi) och folkhögskolan 
sekretess i annan elevvårdande 
verksamhet för uppgift om enskilds 
personliga förhållanden, om det 
kan antas att den som uppgiften rör 
eller någon honom eller henne 
närstående lider men om uppgiften 
röjs. 
 

Sekretess gäller i special-
pedagogisk stödverksamhet för 
uppgift om enskilds personliga för-
hållanden, om det kan antas att 
den enskilde eller någon honom 
närstående lider men om uppgiften 
röjs. 

 



 
 

 

 

 
2 Senaste lydelse 1996:155. 

Sekretess gäller hos Statens skol-
verk i verksamhet som avser tillsyn 
över utbildning vid skolor med 
enskild huvudman (fristående 
skolor) för uppgift som härrör från 
skolans elevvårdande verksamhet 
och som gäller enskilds personliga 
förhållanden, om det inte står klart 
att uppgiften kan röjas utan att den 
som uppgiften rör eller någon 
honom närstående lider men. 
Samma sekretess gäller i nämnda 
tillsynsverksamhet för uppgift som 
hänför sig till en fråga om till-
rättaförande av elev eller skiljande 
av elev från vidare studier. 
Sekretessen enligt detta stycke 
gäller dock inte Statens skolverks 
beslut i ett ärende. 

 

Sekretess gäller i skolbarns-
omsorgen för uppgift som hänför 
sig till psykologisk undersökning 
eller behandling och för uppgift om 
enskilds personliga förhållanden 
hos psykolog eller kurator, om det 
inte står klart att uppgiften kan 
röjas utan att den som uppgiften rör 
eller någon honom närstående lider 
men. Sekretess gäller i samma 
verksamhet för annan uppgift om 
enskilds personliga förhållanden, 
om det kan antas att den enskilde 
eller någon honom närstående lider 
men om uppgiften röjs. 

Sekretess gäller i fritidshem, 
familjedaghem som erbjuds i stället 
för fritidshem och öppen fritids-
verksamhet för uppgift om enskilds 
personliga förhållanden i sådan 
elevhälsa som avser psykologisk, 
psykosocial eller special-
pedagogisk insats, om det inte står 
klart att uppgiften kan röjas utan att 
den som uppgiften rör eller någon 
honom eller henne närstående lider 
men. Sekretess gäller på samma 
område för uppgift om enskild 
personliga förhållanden i annan 
verksamhet än elevhälsa, om det 
kan antas att den enskilde eller 
någon närstående till den enskilde 
lider men om uppgiften röjs. 

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio 
år. 

 
36 §2 

Sekretess gäller hos Skol-
väsendets överklagandenämnd i 
ärenden som överklagats dit, för 
uppgift om enskilds personliga 
förhållanden, om det kan antas att 

Sekretess gäller hos Skol-
väsendets överklagandenämnd i 
ärenden som överklagats dit samt i 
Statens skolverks tillsynsverk-
samhet för uppgift om enskilds 
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den enskilde eller någon honom 
närstående lider men om uppgiften 
röjs. Sekretessen gäller dock inte 
nämndens beslut i ett ärende. 

 

personliga förhållanden, om det 
kan antas att den enskilde eller 
någon närstående till den enskilde 
lider men om uppgiften röjs. 
Sekretessen gäller dock inte 
nämndens eller verkets beslut i ett 
ärende. 

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio 
år. 

 
38 §3 

Sekretess gäller i förskoleverksam-
heten för uppgift om enskilds per-
sonliga förhållanden, om det inte 
står klart att uppgiften kan röjas 
utan att den som uppgiften rör eller 
någon honom närstående lider men. 
 

Sekretess gäller i förskola, familje-
daghem som erbjuds i stället för 
förskola, öppen förskola och sådan 
omsorg som avses i 18 kap. 5 § 
skollagen (2006:000) för uppgift 
om enskilds personliga förhål-
landen, om det inte står klart att 
uppgiften kan röjas utan att den 
som uppgiften rör eller någon 
honom eller henne närstående lider 
men. 

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio 
år. 
                                      

 
117 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007. 

 
3 Senaste lydelse 1997:1213. 



 
 

 

 

 

2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (2000:873) om 
registerkontroll av personal inom förskoleverk-
samhet, skola och skolbarnsomsorg 

Härigenom föreskrivs att rubriken till lagen (2000:873) om 
registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och 
skolbarnsomsorg samt 1, 2 och 5 §§ skall ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Lag om registerkontroll av 
personal inom 
förskoleverksamhet, skola och 
skolbarnsomsorg 

Lag om registerkontroll av 
personal inom förskola, skola 
och fritidshem m.m. 

 
1 § 

Den som erbjuds en anställning 
inom förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg som anordnas av 
det allmänna eller inom 
förskoleklassen, grundskolan, den 
obligatoriska särskolan, 
specialskolan eller sameskolan 
skall till den som erbjuder 
anställningen lämna ett utdrag ur 
det register som förs enligt lagen 
(1998:620) om belastningsregister. 
Utdraget skall vara högst ett år 
gammalt. Regeringen meddelar 
föreskrifter om innehållet i sådant 
utdrag. 

Den som inte har lämnat 
registerutdrag enligt första stycket 
får inte anställas. 

Första och andra styckena 
gäller även anställningar vid en 
riksinternatskola med en kommun 
som huvudman som enligt 10 kap. 
skollagen (1985:1100) anordnar 
utbildning som motsvarar 
grundskolan. 

Den som erbjuds en anställning 
inom sådan verksamhet som 
regleras i 6–11 kap. eller 15 kap. 
skollagen (2006:000) skall till den 
som har erbjudit anställningen 
lämna ett utdrag ur det register 
som förs enligt lagen (1998:620) 
om belastningsregister. Utdraget 
skall vara högst ett år gammalt. 
Regeringen meddelar föreskrifter 
om innehållet i ett sådant utdrag. 

 
 
 
 
 Den som inte har lämnat ett 

registerutdrag enligt första stycket 
får inte anställas. 

2 § 
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Den som erbjuds en anställning Den som erbjuds en anställning i 



 
 

 

 

av en enskild fysisk eller juridisk 
person, som bedriver sådan 
verksamhet som avses i 2 a kap. 
13 §, 2 b kap. 6 § samt 9 kap. 2 
och 5 §§ skollagen (1985:1100) 
eller som har ingått ett avtal om 
sådan verksamhet som avses i 2 a 
kap. 5 § andra stycket och 2 b kap. 
2 § tredje stycket samma lag, skall 
lämna ett sådant registerutdrag 
som avses i 1 § första stycket 
denna lag till den som har erbjudit 
anställningen. 

Den som inte har lämnat 
registerutdrag enligt första stycket 
får inte anställas. 

Första och andra styckena gäller 
även anställningar hos den som 
efter regeringens medgivande 
enligt lagen (1993:802) om 
entreprenadförhållanden inom 
skolan får bedriva undervisning 
för skolpliktiga barn samt 
anställningar inom verksamhet 
som bedrivs av en enskild 
huvudman för en riksinternatskola 
som enligt 10 kap. skollagen 
(1985:1100) anordnar utbildning 
som motsvarar grundskolan. 

en sådan verksamhet som avses i 
17 kap. 2, 8 och 13 §§ samt 
18 kap. 2–5 §§ skollagen 
(2006:000) skall lämna ett sådant 
registerutdrag som avses i 1 § 
första stycket till den som erbjudit 
anställningen. 

 
 
 
 
 
 
 Den som inte har lämnat ett 

registerutdrag enligt första stycket 
får inte anställas. 

Första och andra styckena gäller 
även anställningar hos den som 
har ingått ett avtal om sådan 
verksamhet som avses i 16 kap. 2, 
3 och 9 §§ skollagen (2006:000) 
och den som efter regeringens 
medgivande enligt 16 kap. 5 § 
samma lag får bedriva 
undervisning för skolpliktiga barn. 

5 § 
Bestämmelser om tillsyn och 

återkallande av tillstånd eller 
godkännande finns i skollagen 
(1985:1100). 

Bestämmelser om tillsyn och 
återkallande av godkännande finns 
i skollagen (2006:000). 

                                      
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007. 
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2.5 Förslag till lag om upphävande av lagen (1986:343) 
med bemyndigande att meddela föreskrifter om 
kommuners och landstingskommuners medverkan i 
utbildning 

Härigenom föreskrivs att lagen (1986:343) med bemyndigande att 
meddela föreskrifter om kommuners och landstingskommuners 
medverkan i utbildning skall upphöra att gälla den 30 juni 2006. 
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2.6 Förslag till lag om upphävande av lagen (1993:802) 
om entreprenadförhållanden inom skolan 

Härigenom föreskrivs att lagen (1993:802) om 
entreprenadförhållanden inom skolan skall upphöra att gälla den 30 juni 
2007. 
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2.7 Förslag till lag om bemyndigande att meddela före-
skrifter om kommuners och landstings medverkan i 
utbildning 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om kommuners och landstings medverkan i olika 
former av utbildning utöver vad som följer av skollagen (2006:000) och 
andra lagar. 
                                      

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007. 
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4 Senaste lydelse 1994:605. 
5 Senaste lydelse 2003:423. 

2.8 Förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om 
allmän försäkring 

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 4, 10 och 11 §§ lagen (1962:381) om 
allmän försäkring skall ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
4 kap. 

4 §4 
Modern har rätt till föräldrapenning tidigast från och med den 

sextionde dagen före den beräknade tidpunkten för barnets födelse. För 
tiden efter barnets födelse är den av föräldrarna som till huvudsaklig del 
vårdar barnet berättigad till föräldrapenning. 

Föräldrapenning utges även i 
samband med föräldrautbildning 
eller besök i förskoleverksamhet, i 
vilken barnet deltar. 
Föräldrapenning i samband med 
föräldrautbildning kan utges före 
barnets födelse. 

Föräldrapenning utges även i 
samband med föräldrautbildning 
eller besök i förskola, 
familjedaghem eller öppen 
förskola, i vars verksamhet barnet 
deltar. Föräldrapenning i samband 
med föräldrautbildning kan utges 
före barnets födelse. 

En förälder som inte har barnet i sin vård har rätt till föräldrapenning 
endast om särskilda skäl föreligger. Kravet på särskilda skäl gäller dock 
inte 

1. modern till och med den tjugonionde dagen efter förlossningsdagen, 
2. förälder som deltar i föräldrautbildning. 
 

10 §5 
En förälder har rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av ett barn, 

som inte har fyllt tolv år, om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete 
i samband med 

1. sjukdom eller smitta hos barnet, 
2. sjukdom eller smitta hos barnets ordinarie vårdare, 
3. besök i samhällets förebyggande barnhälsovård, 
4. vårdbehov som uppkommer till följd av att barnets andra förälder 

besöker läkare med ett annat barn till någon av föräldrarna, under 
förutsättning att sistnämnda barn omfattas av bestämmelserna om 
tillfällig föräldrapenning. 

För vård av ett barn vars levnadsålder understiger 240 dagar utges 
tillfällig föräldrapenning enligt första stycket om tillsynen av barnet är 
stadigvarande ordnad. Därutöver utges ersättning för vård av ett sådant 
barn endast om barnet vårdas på sjukhus eller får motsvarande vård i 
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hemmet. För vård av ett barn som är äldre än som nyss sagts utges 
tillfällig föräldrapenning enligt första stycket inte för tid under vilken 
annars föräldrapenning skulle ha uppburits; undantag gäller dock om 
barnet vårdas på sjukhus. Med vård på sjukhus jämställs tillfällig vård i 
övergångsboende för barn som omfattas av 1 § lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade. 

En förälder till barn som 
omfattas av 1 § lagen (1993:387) 
om stöd och service till vissa 
funktionshindrade har rätt till 
tillfällig föräldrapenning från 
barnets födelse till dess att det 
fyller sexton år även när föräldern 
avstår från förvärvsarbete i 
samband med föräldrautbildning, 
besök i barnets skola eller besök i 
förskoleverksamhet eller skol-
barnsomsorg i vilken barnet deltar 
(kontaktdagar). 

En förälder till barn som 
omfattas av 1 § lagen (1993:387) 
om stöd och service till vissa 
funktionshindrade har rätt till 
tillfällig föräldrapenning från 
barnets födelse till dess att det 
fyller sexton år även när föräldern 
avstår från förvärvsarbete i 
samband med föräldrautbildning, 
besök i barnets skola eller besök i 
förskola, familjedaghem, fritids-
hem, öppen förskola eller öppen 
fritidsverksamhet i vars verk-
samhet barnet deltar (kontakt-
dagar). 

Rätt till tillfällig föräldrapenning tillkommer även en fader som avstår 
från förvärvsarbete i samband med barns födelse för att närvara vid 
förlossningen, sköta hemmet eller vårda barn. Vid adoption eller när två 
personer enligt 6 kap. 10 a § föräldrabalken har utsetts att gemensamt 
utöva vårdnaden om ett barn tillkommer motsvarande rätt båda 
adoptivföräldrarna eller de särskilt förordnade vårdnadshavarna. Vid 
adoption utges sådan tillfällig föräldrapenning om barnet inte fyllt tio år. 
Som adoption anses även att någon tar emot ett barn i avsikt att adoptera 
det. 

Försäkringskassan kan besluta att en annan försäkrad än en fader eller 
moder som avstår från förvärvsarbete i samband med barns födelse skall 
få rätt till tillfällig föräldrapenning för de ändamål som anges i fjärde 
stycket. Detta gäller om 

1. det inte finns någon fader som har rätt till tillfällig föräldrapenning, 
2. modern är avliden, 
3. fadern avstår från sin rätt till tillfällig föräldrapenning enligt fjärde 

stycket och det skulle vara oskäligt att inte låta honom avstå, eller 
4. fadern inte kan eller på grund av besöksförbud enligt lagen 

(1988:688) om besöksförbud eller liknande eller på grund av andra 
särskilda omständigheter sannolikt inte kommer att nyttja sin rätt enligt 
fjärde stycket. 

Vid adoption eller när två personer enligt 6 kap. 10 a § föräldrabalken 
har utsetts att gemensamt utöva vårdnaden om ett barn skall vad som 
sägs i femte stycket om fader och moder i stället gälla adoptivföräldrarna 
eller de särskilt förordnade vårdnadshavarna. 
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11 §6 
Tillfällig föräldrapenning kan utges för vård av ett barn som fyllt tolv 

men inte sexton år i de fall barnet på grund av sjukdom, psykisk 
utvecklingsstörning eller annat funktionshinder är i behov av särskild 
tillsyn eller vård. 

Tillfällig föräldrapenning kan 
även utges för vård av ett barn 
som fyllt sexton men inte tjugoett 
år om barnet omfattas av 1 § lagen 
(1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade. Om 
barnet efter att ha fyllt tjugoett år 
går i sådan skola som avses i 
5 kap. 28 § eller 6 kap. 7 § 
skollagen (1985:1100) kan 
tillfällig föräldrapenning utges till 
utgången av vårterminen det 
kalenderår då barnet fyller 23 år. 

Tillfällig föräldrapenning kan 
även utges för vård av ett barn 
som fyllt sexton men inte tjugoett 
år om barnet omfattas av 1 § lagen 
(1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade. Om 
barnet efter att ha fyllt tjugoett år 
går i sådan skola som avses i 
12 kap. 31 § eller 14 kap. 
skollagen (2006:000) kan tillfällig 
föräldrapenning utges till utgången 
av vårterminen det kalenderår då 
barnet fyller 23 år. 

Tillfällig föräldrapenning enligt första stycket utges om föräldern 
behöver avstå från förvärvsarbete av skäl som anges i 10 § första stycket 
eller 10 a §. För tid under vilken annars föräldrapenning skulle ha 
uppburits utges dock inte tillfällig föräldrapenning annat än om barnet 
vårdas på sjukhus. Tillfällig föräldrapenning enligt andra stycket utges 
om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete av skäl som anges i 10 § 
första stycket 1. 

Försäkringskassan får i förväg pröva om förutsättningarna enligt första 
eller andra stycket föreligger. Ett sådant beslut är bindande för den tid 
som anges i beslutet men kan omprövas om de förhållanden som har 
lagts till grund för beslutet ändras. 
                                      

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007. 
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2.9 Förslag till lag om ändring i lagen (1986:378) om 
förlängt barnbidrag 

Härigenom föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1986:378) om förlängt 
barnbidrag skall ha följande lydelse. 

 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 §7 
En elev i grundskolan har rätt 

till förlängt barnbidrag av 
allmänna medel med 950 kronor i 
månaden från och med kvartalet 
efter det under vilket eleven fyllt 
16 år. Detsamma gäller elever som 
deltar i motsvarande utbildning i 
sameskolan, en riksinternatskola 
eller en sådan fristående skola 
som avses i 9 kap. 1 eller 2 §§ 
skollagen (1985:1100). 

En elev i grundskolan, 
obligatoriska särskolan, special-
skolan eller gymnasiesärskolan 
har rätt till förlängt barnbidrag av 
allmänna medel med 950 kronor i 
månaden från och med kvartalet 
efter det under vilket eleven fyllt 
16 år. 

 
2 § 

Rätt till förlängt barnbidrag 
enligt 1 § har även elever i 
särskolan eller specialskolan och 
elever som deltar i motsvarande 
utbildning i en fristående skola 
som är statsunderstödd eller står 
under statlig tillsyn. 

Rätt till förlängt barnbidrag 
enligt 1 § har även elever som 
deltar i motsvarande utbildning i 
en annan skola med enskild 
huvudman som står under statlig 
tillsyn. 

                                      
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007. 
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2.10 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1109) om 
uppdragsutbildning 

 
Härigenom föreskrivs att 1, 2, 4 och 5 §§ lagen (1991:1109) om 

uppdragsutbildning skall ha följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 § 
Med uppdragsutbildning avses i 

denna lag utbildning som innebär 
att kommuner och landstings-
kommuner mot särskild ersättning 
från annan än enskild, för dennes 
räkning anordnar utbildning för 
personer som uppdragsgivaren 
utser. Uppdragsutbildningen får 
bedrivas på de villkor som anges i 
denna lag. 

Med uppdragsutbildning avses i 
denna lag utbildning som innebär 
att kommuner och landsting mot 
särskild ersättning från annan än 
enskild, för dennes räkning 
anordnar utbildning för personer 
som uppdragsgivaren utser. 
Uppdragsutbildningen får bedrivas 
på de villkor som anges i denna 
lag. 

 
2 § 

Kommuner och landstings-
kommuner får bedriva uppdrags-
utbildning som i fråga om art och 
nivå motsvarar den verksamhet 
kommunen eller landstings-
kommunen får bedriva inom det 
offentliga skolväsendet. Uppdrags-
utbildningen får dock inte 
motsvara ett helt nationellt 
program i gymnasieskolan. 

Kommuner och landsting får 
bedriva uppdragsutbildning som i 
fråga om art och nivå motsvarar 
den verksamhet kommunen eller 
landstinget får bedriva inom 
skolväsendet för barn och 
ungdomar eller det offentliga 
skolväsendet för vuxna. Uppdrags-
utbildningen får dock inte 
motsvara ett helt nationellt 
program i gymnasieskolan. 
 

4 § 

 
127 

Deltagare i sådan uppdrags-
utbildning som motsvarar 
utbildning inom det offentliga 
skolväsendet eller i kommunal 
högskoleutbildning inom vård-
området får ges betyg eller annat 
kompetensbevis enligt bestämmel-
serna för sådan utbildning under 
de förutsättningar som anges 
föreskrifter som meddelas av 
regeringen. 

Deltagare i sådan uppdrags-
utbildning som motsvarar 
utbildning inom skolväsendet för 
barn och ungdomar, det offentliga 
skolväsendet för vuxna eller i 
kommunal högskoleutbildning 
inom vårdområdet får ges betyg 
eller annat kompetensbevis enligt 
bestämmelserna för sådan 
utbildning under de förutsättningar 
som anges föreskrifter som 



 
 

 

 

 
Även i andra frågor som rör 

förhållandet till det offentliga 
skolväsendet eller högskole-
utbildning meddelas föreskrifter 
av regeringen. 

meddelas av regeringen. 
Även i andra frågor som rör 

förhållandet till skolväsendet för 
barn och ungdomar, det offentliga 
skolväsendet för vuxna eller 
högskoleutbildning meddelas 
föreskrifter av regeringen. 
 

5 § 
Kommuner och landstings-

kommuner som är huvudmän för 
folkhögskolor som kan få 
statsbidrag, får bedriva uppdrags-
utbildning vid skolorna vid sidan 
av den verksamhet som kan 
berättiga till statsbidrag. 

Kommuner och landsting som 
är huvudmän för folkhögskolor 
som kan få statsbidrag, får bedriva 
uppdragsutbildning vid skolorna 
vid sidan av den verksamhet som 
kan berättiga till statsbidrag. 

                                      
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007. 
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2.11 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1110) om 
kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor 

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1991:1110) om kommunernas 
skyldighet att svara för vissa elevresor skall ha följande lydelse. 

 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 §8 
För en elev som har rätt till 

studiehjälp enligt studiestödslagen 
(1999:1395), skall den kommun 
som enligt 1 kap. 15 § skollagen 
(1985:1100) är elevens 
hemkommun, ansvara för elevens 
kostnader för dagliga resor mellan 
bostaden och skolan. Ansvaret 
gäller för sådana resor där 
färdvägen är minst sex kilometer. 
Stödet skall ges kontant eller på 
annat lämpligt sätt enligt 
kommunens bestämmande. Om 
stödet ges kontant är kommunen 
inte skyldig att utge högre 
ersättning än vad som motsvarar 
1/30 av basbeloppet enligt lagen 
(1962:381) om allmän försäkring 
för varje hel kalendermånad som 
eleven har kostnader för resor 
mellan bostaden och skolan. 

För en elev som har rätt till 
studiehjälp enligt studiestödslagen 
(1999:1395), skall den kommun 
som enligt 22 kap. 4 § skollagen 
(2006:000) är elevens hem-
kommun, ansvara för elevens 
kostnader för dagliga resor mellan 
bostaden och skolan. Ansvaret 
gäller för sådana resor där 
färdvägen är minst sex kilometer. 
Stödet skall ges kontant eller på 
annat lämpligt sätt enligt 
kommunens bestämmande. Om 
stödet ges kontant är kommunen 
inte skyldig att utge högre 
ersättning än vad som motsvarar 
1/30 av basbeloppet enligt lagen 
(1962:381) om allmän försäkring 
för varje hel kalendermånad som 
eleven har kostnader för resor 
mellan bostaden och skolan. 

                                      
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007. 
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2.12 Förslag till lag om ändring i sametingslagen 
(1992:1433). 

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 1 och 7 §§ sametingslagen 
(1992:1433) skall ha följande lydelse. 

 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 kap. 
 1 § 

Sametinget skall verka för en levande samisk kultur och därvid ta 
initiativ till verksamheter och föreslå åtgärder som främjar denna kultur. 
Till Sametingets uppgifter hör särskilt att 

1.  besluta om fördelningen av statens bidrag och av medel ur 
Samefonden till samisk kultur och samiska organisationer samt av andra 
medel som ställs till samernas gemensamma förfogande, 

2.  utse den styrelse för 
sameskolan som avses i 8 kap. 6 § 
skollagen (1985:1100), 

2.  utse den styrelse för 
sameskolan (Sameskolstyrelsen) 
som avses i 2 kap 3 § skollagen 
(2006:000), 

3.  leda det samiska språkarbetet, 
4.  medverka i samhällsplaneringen och bevaka att samiska behov 

beaktas, däribland rennäringens intressen vid nyttjande av mark och 
vatten, 

5.  informera om samiska förhållanden. 
 

 7 § 
Sametingets samt dess styrelses och nämnders beslut får överklagas 

endast om det finns särskilda föreskrifter om det. 
Bestämmelser om överklagande 

av Sameskolstyrelsens beslut 
meddelas med stöd av skollagen 
(1985:1100). 

Bestämmelser om överklagande 
av Sameskolstyrelsens beslut 
meddelas med stöd av skollagen 
(2006:000). 

 
                                      

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007. 
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2.13 Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1249) om 
försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över 
utvecklingsstörda barns skolgång 

Härigenom föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1995:1249) om 
försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda 
barns skolgång skall ha följande lydelse. 

 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 § 
I stället för vad som föreskrivs i 

3 kap. 3 § andra stycket skollagen 
(1985:1100) om vilka barn som 
skall tas emot i särskolan gäller 
bestämmelserna i denna lag. 

I stället för vad som föreskrivs i 
5 kap. 3 § andra stycket 1 
skollagen (2006:000) om vilka 
barn som skall fullgöra sin 
skolplikt i obligatorisk särskola 
gäller bestämmelserna i denna lag. 

 
2 § 

Barn som bedöms inte kunna nå 
upp till grundskolans kunskapsmål 
därför att de är utvecklingsstörda 
skall tas emot i särskolan. Om 
vårdnadshavaren inte lämnar sitt 
medgivande till att barnet tas emot 
i särskolan, skall barnet fullgöra 
skolplikten enligt vad som gäller 
för barn i allmänhet enligt 
skollagen (1985:1100). 

Barn som bedöms inte kunna nå 
upp till de mål som minst skall 
uppnås enligt  grundskolans 
läroplan och kursplaner därför att 
de har en utvecklingsstörning skall 
fullgöra sin skolplikt i obligatorisk 
särskola. Om vårdnadshavaren 
inte lämnar sitt medgivande till att 
barnet fullgör sin skolplikt i 
obligatorisk särskola, skall barnet 
fullgöra skolplikten enligt vad som 
gäller för barn i allmänhet enligt 
skollagen (2006:000). 

                                      
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007. 
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2.14 Förslag till lag om ändring i bibliotekslagen 
(1996:1596) 

Härigenom föreskrivs att 5 § bibliotekslagen (1996:1596) skall ha 
följande lydelse. 

 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

5 § 
Inom grundskolan och 

gymnasieskolan skall det finnas 
lämpligt fördelade skolbibliotek 
för att stimulera skolelevernas 
intresse för läsning och litteratur 
samt för att tillgodose deras behov 
av material för utbildningen. 

Inom grundskola och 
gymnasieskola, vilka bedrivs av 
offentlig huvudman skall det finnas 
lämpligt fördelade skolbibliotek 
för att stimulera elevernas intresse 
för läsning och litteratur samt för 
att tillgodose deras behov av 
material för utbildningen. 

                                      
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007. 

 

 
132 



 
 

 

 

2.15 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:620) om 
belastningsregister 

Härigenom föreskrivs att 9 § lagen (1998:620) om belastningsregister 
skall ha följande lydelse. 

 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

9 §9 
En enskild har rätt att på begäran skriftligen få ta del av samtliga 

uppgifter ur registret om sig själv. Sådana uppgifter skall på begäran 
lämnas ut utan avgift en gång per kalenderår. 

En enskild som behöver ett 
registerutdrag om sig själv för att 
kunna ta till vara sin rätt i ett 
främmande land eller få tillstånd 
att resa in, bosätta sig eller arbeta 
där, har rätt att få ett utdrag vars 
innehåll är begränsat enligt 
föreskrifter som regeringen eller 
den myndighet regeringen 
bestämmer meddelar. Detsamma 
gäller när en enskild behöver ett 
registerutdrag om sig själv enligt 
bestämmelser i lagen (2000:873) 
om registerkontroll av personal 
inom förskoleverksamhet, skola 
och skolbarnsomsorg. 

En enskild som behöver ett 
registerutdrag om sig själv för att 
kunna ta till vara sin rätt i ett 
främmande land eller få tillstånd 
att resa in, bosätta sig eller arbeta 
där, har rätt att få ett utdrag vars 
innehåll är begränsat enligt 
föreskrifter som regeringen eller 
den myndighet regeringen 
bestämmer meddelar. Detsamma 
gäller när en enskild behöver ett 
registerutdrag om sig själv enligt 
bestämmelser i lagen (2000:873) 
om registerkontroll av personal 
inom förskola, skola och 
fritidshem m.m. 

En begäran om uppgifter ur registret skall vara skriftlig och 
undertecknad av den sökande själv. 
                                      

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007. 
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2.16 Förslag till lag om ändring i lagen (1999:1175) om 
rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheter 
och domstolar 

 
Härigenom föreskrivs att 8 § samt rubriken närmast före 8 § lagen 

(1999:1175) om rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheter 
och domstolar skall ha följande lydelse. 

 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Samiska i förskoleverksamhet och 
äldreomsorg 

Samiska i förskola, vissa 
familjedaghem och äldreomsorg 

 
 8 § 

När en kommun i 
förvaltningsområdet erbjuder plats 
i förskoleverksamhet enligt 
2 a kap. 1 och 7 §§ skollagen 
(1985:1100), skall kommunen ge 
barn vars vårdnadshavare begär 
det möjlighet till plats i 
förskoleverksamhet där hela eller 
delar av verksamheten bedrivs på 
samiska. 

När en kommun i 
förvaltningsområdet erbjuder plats 
i förskola eller familjedaghem som 
erbjuds i stället för förskola enligt 
6 kap. 11 § respektive 18 kap. 2 § 
skollagen (2006:000), skall 
kommunen ge barn vars 
vårdnadshavare begär det 
möjlighet till plats i förskola eller 
familjedaghem där hela eller delar 
av verksamheten bedrivs på 
samiska. 

                                      
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007. 
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2.17 Förslag till lag om ändring i lagen (1999:1176) om 
rätt att använda finska och meänkieli hos 
förvaltningsmyndigheter och domstolar 

 
Härigenom föreskrivs att 8 § samt rubriken närmast före 8 § lagen 

(1999:1176) om rätt att använda finska och meänkieli hos 
förvaltningsmyndigheter och domstolar skall ha följande lydelse. 

 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Finska och meänkieli i 
förskoleverksamhet och 
äldreomsorg 

Finska och meänkieli i förskola, 
vissa familjedaghem och 
äldreomsorg 

 
 8 § 

När en kommun i 
förvaltningsområdet erbjuder plats 
i förskoleverksamhet enligt 
2 a kap. 1 och 7 §§ skollagen 
(1985:1100), skall kommunen ge 
barn vars vårdnadshavare begär 
det möjlighet till plats i 
förskoleverksamhet där hela eller 
delar av verksamheten bedrivs på 
finska respektive meänkieli. 

När en kommun i 
förvaltningsområdet erbjuder plats 
i förskola eller familjedaghem som 
erbjuds i stället för förskola enligt 
6 kap. 11 § respektive 18 kap. 2 § 
skollagen (2006:000), skall 
kommunen ge barn vars 
vårdnadshavare begär det 
möjlighet till plats i förskola eller 
familjedaghem där hela eller delar 
av verksamheten bedrivs på finska 
respektive meänkieli. 

                                      
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007. 
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2.18 Förslag till lag om ändring i lagen (2004:543) om 
samtjänst vid medborgarkontor 

Härigenom föreskrivs att 8 § lagen (2004:543) om samtjänst vid 
medborgarkontor skall ha följande lydelse. 

 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

8 § 
En arbets- eller uppdragstagare som omfattas av ett särskilt avtal enligt 

5 § får i den kommunala myndighetens namn 
1. ta emot ansökningar om plats 

och, med undantag för barn som 
behöver särskilt stöd enligt 
2 a kap. 9 § skollagen 
(1985:1100), fördela platser och 
lämna erbjudanden om plats för 
barn i förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg enligt 2 a kap. 
skollagen, 

1. ta emot ansökningar om plats 
och, med undantag för barn som 
behöver särskilt stöd enligt 
6 kap. 9 § eller 15 kap. 2 § andra 
stycket skollagen (2006:000), 
fördela platser och lämna 
erbjudanden om plats för barn i 
förskola, fritidshem, familje-
daghem eller sådan omsorg som 
avses i 18 kap. 5 § skollagen enligt 
6, 15 och 18 kap. samma lag, 

2. lämna ekonomiskt stöd till 
inackordering för elever i 
gymnasieskolan och kommunal 
vuxenutbildning enligt skollagen, 

2. lämna ekonomiskt stöd till 
inackordering för elever i 
gymnasieskolan enligt skollagen 
(2006:000) och kommunal 
vuxenutbildning enligt den 
upphävda skollagen (1985:1100), 

3. ge tillstånd till att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett enligt 
en kommunal föreskrift, eller 

4. i enklare fall bevilja parkeringstillstånd för handikappade. 
                                      

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007. 
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2.19 Förslag till lag om ändring i lagen (2004:773) om 
kommunalekonomisk utjämning 

 
Härigenom föreskrivs att 8 § lagen (2004:773) om 

kommunalekonomisk utjämning skall ha följande lydelse. 
 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

8 § 
För varje kommun beräknas standardkostnaden för 
1. förskoleverksamhet och 

skolbarnsomsorg, 
1. förskola, familjedaghem, 

fritidshem, öppen förskola, öppen 
fritidsverksamhet och sådan 
omsorg som avses i 18 kap. 5 § 
skollagen (2006:000), 

2. förskoleklass och grundskola, 
3. gymnasieskola, 
4. individ- och familjeomsorg, 
5. barn och ungdomar med utländsk bakgrund, 
6. äldreomsorg, 
7. befolkningsförändringar, och 
8. bebyggelsestruktur. 
För varje landsting beräknas standardkostnaden för hälso- och 

sjukvård. 
En standardkostnad beräknas också för kollektivtrafik. Kostnaden 

fördelas mellan kommuner och landsting enligt bestämmelser som 
regeringen meddelar. 
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3 Ärendet och dess beredning 

Utredningar  

Regeringen tillsatte i februari 1999 en parlamentariskt sammansatt 
kommitté med uppdrag att göra en översyn av skollagstiftningen. 
Översynen avsåg såväl lagstiftningens struktur som hur målstyrningen 
kan förtydligas och förstärkas. Kommittén (dir. 1999:15) skulle också 
utreda hur förskolan kan bilda det första steget i utbildningssystemet, 
föreslå hur en ökad rättssäkerhet för eleverna kan åstadkommas samt 
utreda om statens sanktionsmöjligheter behöver stärkas. Genom 
tilläggsdirektiv (dir. 2002:9) erhöll kommittén ytterligare uppgifter 
såsom att samverka med den under år 2000 tillsatta Gymnasiekommittén 
2000 (se nedan) samt att utreda och föreslå hur barn till utländska 
beskickningsmedlemmar kan ges lika rätt till förskoleverksamhet, 
skolbarnsomsorg och utbildning som övriga barn och ungdomar bosatta i 
Sverige. Kommittén antog namnet 1999 års skollagskommitté. 

I december 2002 överlämnade kommittén sitt slutbetänkande Skollag 
för kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:121) till regeringen. Genom 
förslagen i betänkandet vill kommittén främja utbildningens kvalitet och 
likvärdighet genom bestämmelser om ett enhetligt och gemensamt 
skolväsende för alla skolformer, kvalitetsarbetet i skolorna, tydliga 
ansvarsförhållanden mellan huvudmän och profession, delaktighet och 
rättssäkerhet för eleverna, en god arbetsmiljö och trygghet i skolan, samt 
skärpt tillsyn och sanktioner. 

En sammanfattning av betänkandet finns i bilaga 1 och kommitténs 
lagförslag i bilaga 2. Betänkandet har remissbehandlats och en 
förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. En sammanställning 
av remissyttrandena finns tillgänglig i Utbildnings- och 
kulturdepartementet (U2002/4776/S).  

I denna lagrådsremiss behandlas också ett förslag från den så kallade 
Fristkommitténs betänkande Fristående gymnasieskolor – hot eller 
tillgång? (SOU 2001:12) om att en fristående gymnasieskola under vissa 
förutsättningar skall få anordna utbildning på individuella program. En 
sammanfattning av betänkandet finns i bilaga 4. Betänkandets lagförslag 
som har remissbehandlats finns i bilaga 5. En förteckning över 
remissinstanserna samt en sammanställning av remissyttrandena finns i 
bilaga 6. 

I december 2002 redovisade Gymnasiekommittén 2000 sitt betänkande 
Åtta vägar till kunskap – En ny struktur för gymnasieskolan (SOU 
2002:120). I betänkandet föreslås en ny struktur för den framtida 
gymnasieskolan som ger stadga i studiegången och underlättar 
valprocessen. En sammanfattning av betänkandet finns i bilaga 7 och 
kommitténs lagförslag i bilaga 8. Betänkandet har remissbehandlats och 
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en förteckning över remissinstanserna samt en sammanställning av 
remissyttrandena finns i bilaga 9. 

I oktober 2003 redovisade en arbetsgrupp inom dåvarande 
Utbildningsdepartementet sitt uppdrag i departementsskrivelsen Var - 
dags - inflytande i förskola, skola och vuxenutbildning (Ds 2003:46). I 
skrivelsen lämnas bl.a. förslag till ett tydligare reellt barn-, elev- och 
föräldrainflytande i förskola, skola och vuxenutbildning. En 
sammanfattning av skrivelsen finns i bilaga 10. Arbetsgruppen lämnade 
inga lagförslag. Skrivelsen har remissbehandlats och en förteckning över 
remissinstanserna samt en sammanställning av remissyttrandena finns i 
bilaga 11. 

I november 2003 överlämnade en av regeringen tillkallad särskild 
utredare sitt betänkande Sekretess i elevernas intresse Dokumentation, 
samverkan och integritet i skolan (SOU 2003:103). I betänkandet görs en 
översyn av bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100) om sekretess i 
skolan. En sammanfattning av betänkandet finns i bilaga 12 och 
kommitténs lagförslag i bilaga 13. Betänkandet har remissbehandlats och 
en förteckning över remissinstanserna samt en sammanställning över 
remissyttrandena finns i bilaga 14.  

Inom dåvarande Utbildningsdepartementet har utarbetats en 
promemoria Internationella skolor och annan internationellt inriktad 
utbildning i Sverige (U2004/2874/S). I promemorian lämnas förslag som 
har till syfte att skapa enhetlighet i tillämpningen i förhållande till 
regelverket i övrigt för olika skolformer och huvudmän. En 
sammanfattning av promemorian finns i bilaga 15 samt lagförslag i 
bilaga 16. Promemorian har remissbehandlats och en förteckning över 
remissinstanserna samt en sammanställning av remissyttrandena finns i 
bilaga 17. 

Inom Utbildnings- och kulturdepartementet har utarbetats ett förslag 
till ändring av förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom 
skolväsendet och ändring av förordningen (1992:1083) om viss 
uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet 
m.m. (U2005/2744/S). Förslagen innebär åtgärder för att stärka och 
tydliggöra kvalitetsredovisningens roll. Lagförslag finns i bilaga 18. 
Förslagen har remissbehandlats och en förteckning över 
remissinstanserna samt inbjudan till remissmöte finns i bilaga 19.  

Riksdagens tillkännagivanden 

Riksdagen har genom riksdagsskrivelsen 2002/03:160 för regeringen 
tillkännagett sin mening vad avser mångfald inom barnomsorgen. 
Riksdagen har därefter genom riksdagsskrivelsen 2004/05:126 
tillkännagett sin mening vad avser det tidigare tillkännagivandet och 
hemställt att regeringen verkställer detta. Dessa tillkännagivanden 
behandlas i avsnitt 5.2.2. 

Enligt nuvarande bestämmelser är fristående skolor med kommunala 
bidrag skyldiga att, i den utsträckning som kommunen bestämmer, delta i 
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den uppföljning och utvärdering som kommunen gör av sina egna skolor. 
Riksdagen har i riksdagsskrivelse 2002/03:204 som sin mening gett 
regeringen till känna att bestämmelsen bör ändras så att fristående skolor 
alltid skall erbjudas att delta i kommunens uppföljnings- och 
utvärderingssystem samt att en kommun då inte skall kunna avstå från att 
ha med skolorna i kvalitetsredovisningen. Ett sådant förslag har därför 
tagit in i skollagen (se vidare avsnitt 8.1).  
Riksdagen har genom riksdagsskrivelsen 2003/04:197 för regeringen 
tillkännagett sin mening vad avser att utbildning på entreprenad bör 
tillåtas generellt både i grundskolan och i gymnasieskolan. Regeringen 
anser att möjligheterna att lägga ut undervisning i ytterligare skolformer 
skall utredas (se avsnitt 21.5).  

Riksdagen har genom riksdagsskrivelse 2004/05:204 för regeringen 
tillkännagett sin mening om att det skall råda lika villkor för skolor 
oavsett driftform. Regeringen anser att det är viktigt för kvalitet, 
likvärdighet och rättssäkerhet att skyldigheterna och villkoren för skolor 
med offentlig och med enskild huvudman är gemensamma i så stor 
utsträckning som möjligt. Riksdagen har i samma riksdagsskrivelse för 
regeringen tillkännagett sin mening vad avser sista datum för besked om 
etableringstillstånd. Därför föreslår regeringen i föreliggande skollag att 
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer bemyndigas 
att meddela verkställighetsföreskrifter om ansökningsförfarandet. Sådana 
föreskrifter kan exempelvis innefatta ett sista ansökningsdatum för att få 
ett godkännande för ett visst år. Regeringens bedömningar med 
anledning av riksdagsskrivelsen redovisas i avsnitt 7.2.1. 

4 Inledning 

4.1 Kvalitet, likvärdighet, rättssäkerhet och trygghet  

Regeringen lämnar i denna lagrådsremiss ett förslag till en ny skollag 
som skall ge en bas för kvalitet, likvärdighet, rättssäkerhet och trygghet i 
alla de skolformer och andra verksamheter, som omfattas. Lagen är 
anpassad och moderniserad för att passa i ett målstyrt skolväsende. Den 
speglar på ett tydligt sätt den ansvarsfördelning som råder mellan staten 
och huvudmännen, dvs. kommuner eller enskilda huvudmän, liksom de 
olika uppgifter som beslutsfattare och professionella skall ha i ett 
decentraliserat system.  

Kommuner och andra huvudmän har ett uttalat ansvar för 
utbildningens kvalitet och likvärdighet. Ingen huvudman får genom 
bristande kvalitet i utbildningen ge sina barn och ungdomar sämre 
förutsättningar än de som andra får. Genom olika förslag i den nya 
skollagen stärks barns och ungdomars likvärdighet och rättssäkerhet. 
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4.2 Utvecklingen på skolområdet 

Decentralisering och förstärkt målstyrning  

Den skollag (1985:1100) som nu gäller trädde i kraft den 1 juli 1986. 
Den var resultatet av en främst författningsteknisk och språklig översyn 
av den dåvarande skollagen från 1962. Lagen har ändrats i olika 
avseenden vid ett sjuttiotal tillfällen sedan 1986. Under tiden har 
skolväsendet reformerats och en omfattande decentralisering av ansvaret 
för skolan har genomförts. Den tidigare regelstyrningen av skolväsendet 
har i de flesta avseenden ersatts av målstyrning. Även 
skolformsförordningarna har genomgått omfattande revideringar. 
Det är självklart att en nästan tjugo år gammal skollag, även om den 
successivt lappats och lagats, inte fullt ut speglar det styrsystem som nu 
verkat i skolan i över tio års tid. År 1991 genomfördes den s.k. 
kommunaliseringen, vilket var en reform i flera olika steg. I regeringens 
proposition Ansvaret för skolan (prop. 1990/91:18) lades riktlinjerna för 
ansvarsfördelningen mellan stat och kommun fast. Här anges att riksdag 
och regering lägger fast mål och ramar samt står för en omfattande 
uppföljning och utvärdering av utbildningens resultat. Kommunerna 
ansvarar för driften av verksamheten, anställer personal och fördelar 
resurser, följer upp och utvärderar resultaten och åtgärdar eventuella 
brister. Lärare och rektorer svarar för den pedagogiska och 
organisatoriska planeringen på skolnivå och för genomförandet och 
utvärderingen av undervisningen.  

Integration mellan förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem 

Förskolan följer sedan 1998 en egen läroplan (Lpfö 98). Fritidshemmet 
skall enligt propositionen Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet (prop. 1997/98:94) tillämpa läroplanen 
Lpo 94. De kapitel i 1985 års skollag som reglerar förskoleverksamhet 
och skolbarnsomsorg har dock passat mindre väl för de förhållanden som 
nu råder. De flyttades utan större bearbetning över till skollagen från den 
då gällande socialtjänstlagen (1980:620) i samband med att 
förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen överfördes till dåvarande 
Utbildningsdepartementets ansvarsområde.  
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Integreringen av förskolan i den nya skollagen visar att förskolan intar 
sin plats som det första steget i utbildningssystemet. Regeringens avsikt 
med en samordnad och i många stycken gemensam skollag är dock inte 
att olika skolformers och pedagogiska verksamheters särart skall suddas 
ut. Detta slogs fast i propositionen Kvalitet i förskolan (prop. 
2004/05:11). I detta förslag till ny skollag finns tre inledande kapitel med 
gemensamma bestämmelser för alla skolformer och fritidshemmet, där 
strävan har varit att anpassa regelverket till alla åldrar och skolformer 
utan att identiteten går förlorad. Det finns också kapitel med 



 
 

 

 

bestämmelser, som berör alla skolformer utom förskolan, liksom kapitel 
med bestämmelser för varje skolform och därtill kompletterande 
verksamhet och i vissa fall även skilda bestämmelser för offentliga och 
enskilda huvudmän. Regeringens avsikt är att skapa en sammanhållen 
skollag för utbildning för alla barn och ungdomar. Utgångspunkten är 
dels principen om det livslånga lärandet, dels de olika skolformernas och 
verksamheternas egenart. 

Framväxten av fristående skolor 

Ökningen av antalet skolor med enskilda huvudmän (fristående skolor) 
har varit mycket markant under 1990-talet. I propositionen Valfrihet och 
fristående skolor (prop. 1991/92:95) var utgångspunkten att barn och 
föräldrar i största möjliga utsträckning fritt skulle få välja skola, såväl 
inom det kommunala skolväsendet som bland fristående skolor. Större 
valfrihet och större utrymme för en skolas profil skulle skapa ett större 
engagemang för skolan och bättre incitament för kostnadseffektivitet. Ett 
system infördes, som innebär att även de fristående skolorna finansieras 
av det allmänna, samtidigt som de numera inte har rätt att ta ut avgifter. 
Bestämmelserna varierar något mellan olika skolformer. Utgångspunkten 
är dock att elevens hemkommun betalar ett bidrag till den fristående 
skolan, som beräknas efter samma principer som kommunen använder 
för de egna skolorna. Ungefär sju procent av eleverna på grundskolenivå 
och cirka tolv procent av eleverna på gymnasienivå finns i fristående 
skolor i dag. Regeringen anser därför att det är viktigt för kvalitet, 
likvärdighet och rättssäkerhet att skyldigheterna och villkoren för skolor 
med offentlig och med enskild huvudman är gemensamma i så stor 
utsträckning som möjligt. Självklart skall den pedagogiska profilen hos 
de skolor med enskild huvudman, som fått godkännande för en sådan 
särskild profil, respekteras. Eleverna skall ha tillgång till välutbildade 
lärare, få rätt till stöd om de får svårigheter i skolsituationen och 
garanteras en saklig och allsidig undervisning i alla skolor. De i 
huvudsak gemensamma bestämmelserna för skolor med offentliga och 
enskilda huvudmän i denna skollag lägger på så sätt grunden för ett 
likvärdigt skolväsende. 

5 Utgångspunkter för en ny skollag 

5.1 En tydlig och modern skollag 
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I direktiven till Skollagskommittén utvecklade regeringen motiven för att 
föreslå en ny skollag. Lagstiftningens struktur är i behov av en översyn 
för att åstadkomma logik i uppbyggnaden. Skollagen behöver 
moderniseras genom att förenklas och förtydligas och bättre anpassas till 
ett målstyrt skolväsende och till den ansvarsfördelning som råder mellan 
stat och kommun. Målstyrningen skall förstärkas och det kommunala 



 
 

 

 

ansvaret för utbildningens kvalitet och likvärdighet skall göras ännu 
tydligare. En utgångspunkt har emellertid varit att ansvarsfördelningen 
såväl mellan stat och kommun som mellan beslutsfattare och pedagogisk 
profession skall ligga fast.  

En bärande princip i regeringens förslag till ny skollag är att alla 
skolformer skall ha en i så stor utsträckning som möjligt gemensam 
reglering oavsett om huvudmannen är en kommun, landsting, staten eller 
en enskild. Regeringen slår vidare fast att förskolan utgör det första 
steget i utbildningssystemet och därför skall ingå i skolväsendet som en 
egen skolform. En annan genomgående princip är att elevernas 
rättssäkerhet skall stärkas och att barns och ungdomars säkerhet, skydd 
och trygghet i verksamheten skall öka.  

En viktig princip för det svenska skolväsendet är kopplingen till de 
internationella åtaganden Sverige har gjort när det gäller mänskliga 
rättigheter. Enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna har envar rätt till kostnadsfri undervisning på de 
grundläggande stadierna. Sverige har ratificerat internationella 
överenskommelser som behandlar barns rättigheter och rättigheter om 
utbildning, exempelvis FN:s konvention om barnets rättigheter. Rätten 
till utbildning garanteras också i FN:s konvention om ekonomiska, 
sociala och kulturella rättigheter samt i Europakonventionens första 
tilläggsprotokoll. Den svenska skollagstiftningen måste givetvis 
överensstämma med principerna i dessa överenskommelser.  

Skolans värdegrund som den uttrycks i dagens styrdokument bygger 
bland annat på de internationella överenskommelserna. Regeringen anser 
emellertid att det behövs en tydligare koppling mellan värdegrunden och 
de mänskliga rättigheterna. Principerna i de internationella 
överenskommelserna bör vara vägledande för och genomsyra hela 
utbildningen. Det är viktigt att elever och lärare ser sambandet mellan det 
lokala värdegrundsarbetet och de mänskliga rättigheterna. Regeringen 
vill därför i detta sammanhang betona att utbildning är en mänsklig 
rättighet och att principerna i de internationella överenskommelser som 
Sverige anslutit sig till gäller inom skolväsendet.  

Regeringen har i denna lagrådsremiss till stora delar anslutit sig till de 
förslag, som Skollagskommittén lade fram i sitt betänkande Skollag för 
kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:121). Intresset för arbetet med en ny 
skollag har varit stort och remissinstanserna har lämnat värdefulla bidrag 
till regeringens ställningstaganden. I vissa fall, där regeringen har 
frångått kommitténs förslag, har dagens lagstiftning visat sig vara ett 
bättre alternativ. Det finns också exempel där regeringen under arbetets 
gång fått ytterligare underlag för förslagen genom fortsatt utredning, t.ex. 
i fråga om bestämmelser om internationella skolor. Skollagskommittén 
lämnade inte något förslag till hur gymnasieskolans och 
gymnasiesärskolans lagreglering skulle utformas. I andra delar har 
regeringen kommit fram till andra bedömningar. Viktiga principiella 
ställningstaganden om lagregleringen av förskolan har gjorts i 
propositionen om Kvalitet i förskolan (prop. 2004/05:11) liksom 
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angående ungdomspolitik och inflytandefrågor i den ungdomspolitiska 
propositionen Makt att bestämma - rätt till välfärd (prop. 2004/05:2). 

5.2 Den nya skollagens uppbyggnad 

Den nya skollagen inleds med tre kapitel med gemensamma bestämmel-
ser för alla aktuella skolformer samt fritidshemmet. Vuxenutbildningen 
ingår inte i skollagen. Därefter följer ett kapitel med gemensamma 
bestämmelser för alla skolformer och fritidshemmet med undantag för 
förskolan. Kapitlet om skolplikt omfattar alla skolformer i det 
obligatoriska skolväsendet oavsett huvudman. Bestämmelser som enbart 
rör en specifik skolform finns samlade i separata kapitel för förskolan, 
förskoleklassen, grundskolan, obligatoriska särskolan, specialskolan, 
sameskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan samt för fritidshemmet, 
som är ett komplement till vissa skolformer. Därefter följer ett kapitel om 
utbildning på entreprenad m.m. och kapitel om särskilda 
utbildningsformer respektive annan pedagogisk verksamhet. De 
avslutande kapitlen innehåller gemensamma bestämmelser om tillsyn 
m.m., Skolväsendets överklagandenämnd, överklagande och till sist 
övriga föreskrifter. Där inget annat anges gäller bestämmelserna de 
skolformer, som är aktuella samt fritidshemmet, oavsett om 
huvudmannen är offentlig eller enskild. En innehållsförteckning över 
lagens olika kapitel finns i förslaget till 1 kap. 2 §. 

5.2.1 En särskild lag för vuxenutbildningen 

Regeringen avser att återkomma till riksdagen med ett förslag om en 
särskild lag för vuxenutbildningen. Där skall ingå bestämmelser för 
kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda och 
svenskundervisning för invandrare.  

Utgångspunkten för vuxenutbildningen blir allt mer den enskildes 
behov av lärande, samtidigt som arbetslivets behov skall beaktas. En 
särskild lag tydliggör vad som skall karaktärisera vuxenutbildningen och 
ökar därmed möjligheterna för kommunernas vuxenutbildning att 
organisera utbildning på ett sådant sätt att vuxna ges bättre möjligheter 
att delta i lärande. En särskild lag för kommunernas vuxenutbildning 
tydliggör också vuxenutbildningens mål och förutsättningar och stärker 
därmed möjligheterna för kommunerna att utgöra navet i infrastruktur för 
vuxnas lärande. Regeringen vill dock betona att avsikten är att skollagen 
och vuxenutbildningslagen skall överensstämma i de delar där detta är 
möjligt. Samma regelverk skall därmed finnas exempelvis när det gäller 
lärare och betyg. 
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5.2.2 Mångfald och valfrihet inom barnomsorgen 

Riksdagen har genom riksdagsskrivelserna 2002/03:160 och 2004/05:126 
för regeringen tillkännagett sin mening vad avser mångfald inom 
barnomsorgen och därvid hemställt att regeringen verkställer detta. 
Regeringen vill med anledning av riksdagsskrivelserna redogöra för de 
principer och förslag som läggs i denna lagrådsremiss i syfte att stärka 
såväl mångfalden som valfriheten inom barnomsorgen.  

Vikten av mångfald och valfrihet 

Förskolan skall präglas av pedagogisk mångfald och valfrihet. 
Verksamheten bedrivs i olika former och med olika inriktningar, vilket 
också läroplanen ger utrymme för. Förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg i enskild regi har blivit vanligare under 1990-talet och 
antalet barn i sådana verksamheter ökar varje år. Mellan åren 1999 och 
2003 ökade andelen barn i enskilda förskolor från 15 till 17 procent, i 
enskilda familjedaghem från 5 till 9 procent och i enskilda fritidshem 
från 7 till knappt 9 procent. Sammantaget fanns 91 400 barn (12 %) i 
enskilda förskolor, familjedaghem och fritidshem 2003, vilket är ungefär 
4 000 fler än 2002 och 18 200 fler barn än 1999. Ungefär 35 procent av 
barnen i enskild förskola gick i ett föräldrakooperativ och cirka 30 
procent i en bolagsdriven förskola.  

Förskola med kommunal och enskild huvudman har ett gemensamt 
uppdrag att tillgodose olika föräldrars och barns behov. Det är i 
samverkan som förskolan kan utvecklas. Enskilda huvudmän för 
förskolan skall bidra, som en del av det samhälleliga 
utbildningsuppdraget, till barns utveckling, omsorg och lärande. Med en 
mångfald av verksamhetsformer kan olika verksamheter stimulera 
varandra och bidra till utvecklingen. Därför skall samma ekonomiska 
förutsättningar, bidrag och avgifter gälla för olika verksamhetsformer 
med kommunal och enskild huvudman.  

Regeringen föreslår i denna lagrådsremiss en rad åtgärder för att stärka 
mångfalden och valfriheten inom barnomsorgen i enlighet med 
riksdagens beslut. 

Föräldrars val skall stärkas 

Enligt 2 a kap. 7 § tredje stycket i 1985 års skollag skall skälig hänsyn 
tas till vårdnadshavarens önskemål om omsorgsform när kommunen 
erbjuder plats inom förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. 
Regeringen föreslår i denna lagrådsremiss att föräldrars rätt att välja 
verksamhetsform skall stärkas. Förskola som verksamhetsform skall 
erbjudas barn i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas 
förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av 
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familjens situation i övrigt. Förskola skall alltså inte kunna ersättas med 
annan verksamhetsform som familjedaghem mot vårdnadshavarens vilja. 
Inte heller fritidshem skall kunna ersättas med familjedaghem mot 
vårdnadshavarens vilja.  

För att kommunerna skall få goda möjligheter att anpassa tillgången 
till förskola och familjedaghem till vårdnadshavarnas önskemål om 
verksamhetsform föreslår regeringen femåriga övergångsregler. 
Bestämmelsen kommer alltså inte att gälla förrän 2012 (se 8 § i förslag 
till lag om införande av skollagen). 

Även familjedaghemmens ställning stärks genom förslagen i 
lagrådsremissen. Om vårdnadshavarna önskar familjedaghem i stället för 
förskola eller fritidshem skall kommunen sålunda enligt regeringens 
förslag sträva efter att tillgodose vårdnadshavarnas önskemål.  

Utbyggnad med olika alternativ 

Att verksamhet bedrivs i olika former är en grundläggande kvalitetsfråga. 
Såväl kommunala som enskilda förskolor kan erbjuda ett varierat 
pedagogiskt innehåll. Föräldrakooperativ, personalkooperativ och 
förskolor som bedrivs av ideella organisationer är inte ovanliga. 
Föräldrarnas behov och möjligheter att välja en verksamhetsform som 
passar familjen bäst möts även av andra verksamhetsformer som 
familjedaghem, öppen förskola och omsorg under tid när inte förskola 
erbjuds. En av de viktigaste förutsättningarna är att förskolan och 
familjedaghemmen numera är utbyggda till i det närmaste full 
behovstäckning, som kanske är den allra viktigaste förutsättningen för att 
skapa verklig valfrihet. 

Regeringen föreslår att även andra verksamhetsformer än förskola och 
fritidshem får en tydlig reglering som pedagogisk verksamhet i den nya 
skollagen. Verksamheterna familjedaghem, öppen förskola, öppen 
fritidsverksamhet för barn 10–12 år och omsorg under tid då förskola 
eller fritidshem inte erbjuds föreslås därför få egna och därmed 
förtydligade lagregleringar med gemensamma övergripande mål i den 
nya skollagen. 

Likvärdiga villkor för alla godkända verksamheter 
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Regeringen föreslår vidare att förutsättningarna att bedriva verksamhet 
med enskild huvudman stärks. Enligt 1985 års skollag kan kommunerna 
lämna bidrag till enskild förskoleverksamhet och enskild 
skolbarnsomsorg under vissa närmare angivna förutsättningar. Det står 
alltså kommunerna fritt att inte lämna bidrag till verksamheter med 
enskild huvudman, trots att kommunen godkänt verksamheten. 
Regeringen föreslår i denna lagrådsremiss att ett kommunalt 
godkännande hädanefter skall innebära att kommunalt bidrag också 
måste lämnas till den enskilda verksamheten. Bidraget skall bestämmas 
för varje barn och elev efter samma grunder som kommunen tillämpar 



 
 

 

 

vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. Vidare föreslår 
regeringen att förskolans läroplan skall gälla, i likhet med vad som 
föreslås för skolväsendet i övrigt, för förskolor med såväl kommunal som 
enskild huvudman. 

Möjlighet för dem som vill, att i större utsträckning vara hemma med sina 
barn 

Regeringen anser att det ekonomiska familjestödet i form av barnbidrag, 
flerbarnstillägg och en generös och flexibel föräldraförsäkring är det 
bästa sättet att göra det möjligt för föräldrar att i större utsträckning vara 
hemma med sina barn när de är små. Föräldraförsäkringen har stegvis 
byggts ut och omfattar i dag 480 dagar, som kan användas flexibelt för 
hela eller delar av dagen, för att såväl mödrar som fäder skall kunna vara 
hemma med barnen när de är små. Regeringen har beslutat om ytterligare 
förstärkningar av föräldraförsäkringen genom att såväl taket som 
garantinivån i föräldraförsäkringen höjs från den 1 juli 2006. Samma år 
kommer även barnbidraget och flerbarnstillägget att höjas. 
Föräldraförsäkringen utreds för närvarande ytterligare i syfte att göra det 
möjligt för fler föräldrar att under längre tid använda stödet flexibelt 
utifrån familjens behov och önskemål.  
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6 Ett enhetligt och gemensamt skolväsende för 
alla skolformer och huvudmän 

6.1 Skolformer och annan utbildning i skollagen 

Regeringens förslag: Förskolan skall bilda en egen skolform. 
Särskolan delas upp i två skolformer – obligatoriska särskolan och 
gymnasiesärskolan. Skolväsendet för barn och ungdomar skall därmed 
omfatta skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola, obligatorisk 
särskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola samt 
gymnasiesärskola. Även fritidshemmet skall ingå i skolväsendet för 
barn och ungdomar.  

Utbildning inom samtliga skolformer med undantag för 
specialskolan och sameskolan skall kunna bedrivas såväl av offentliga 
som enskilda huvudmän. Fritidshemmet skall komplettera 
utbildningen i förskoleklass, grundskola och motsvarande skolformer. 

Vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk 
verksamhet utanför skolväsendet skall regleras i två egna kapitel i den 
nya lagen. 

 
Kommitténs förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens 

förslag utom när det gäller en särskild lag för vuxenutbildningen. 
Kommittén anser att den obligatoriska särskolan bör benämnas 
grundsärskolan.  

Remissinstanserna: En klar majoritet remissinstanser, t.ex. Barnom-
budsmannen, Lärarförbundet, Svenska Kommunalarbetarförbundet samt 
ett stor antal kommuner, däribland Botkyrka, Falun, Gnesta, Göteborg, 
Haninge, Huddinge, Jokkmokk, Svedala, Torsby, Trosa, Tyresö och Åmål 
är positiva till att förskolan blir en egen skolform i skolväsendet. Riks-
förbundet BRIS vill med stöd av vad som framgår av barnkonventionen 
understryka att förskolan skall vara tillförsäkrad alla barn samt vara 
kostnadsfri. Statens folkhälsoinstitut anser att förskolans betydelse för 
barns hälsa och utveckling inte nog kan betonas och att markeringen av 
att förskolan i första hand är till för barnens utveckling och inte en 
tillsynsform bör främja dess kvalitet och status. Dåvarande 
Riksrevisionsverket vänder sig inte emot förslaget men menar att 
innebörden av idén om integration mellan förskola och skola närmare 
borde ha övervägts och problematiserats. Waldorfskolefederationen och 
Örkelljunga kommun avstyrker förslaget att förskolan skall bli en 
skolform. Carlbeckkommittén och Riksförbundet för Utvecklingsstörda 
Barn, Ungdomar och Vuxna (FUB) tillstyrker kommitténs förslag om 
uppdelningen av särskolan i två skolformer. 

Skälen för regeringens förslag: Skollagskommittén föreslår att även 
förskolan skall bli en skolform. Kommittén föreslår också att 
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lagstiftningen i huvudsak skall vara samlad och gemensam för alla 
skolformer och för alla huvudmän. Regeringen instämmer i att dessa 
principer skall vara vägledande för hur en ny skollag skall vara utformad. 
Konkret manifesteras denna syn framför allt i bestämmelserna i 
skollagens tre första kapitel, som omfattar alla skolformer och fritidshem. 
Regeringens förslag till ny skollag präglas således av helhetssyn och 
ansluter till principen om det livslånga lärandet.  

Förskolan och fritidshemmet integreras i skollagen 

Att förskolans bestämmelser nu integreras med övriga skolformer i en 
gemensam skollag är resultatet av en långvarig integrationsprocess, som 
har pågått under hela 1990-talet. Överflyttningen av bl.a. förskolan och 
fritidshemmet från det sociala området till utbildningsområdet i den 
statliga administrationen startade redan 1996, när förskoleverksamheten 
och skolbarnsomsorgen fördes över till dåvarande 
Utbildningsdepartementets ansvarsområde från Socialdepartementet. I 
kommunerna hade denna integration redan pågått länge, bl.a. genom att 
kommunerna hade organiserat frågor om barnomsorg och skola i 
gemensamma nämnder och förvaltningar, ofta med gemensamma ledare.  

Flera utredningar, bl.a. Barnomsorg och skolakommittén (BOSK) i sitt 
slutbetänkande Att erövra omvärlden (SOU 1997:157), har förespråkat 
en gemensam lag för förskolan och skolan. En gemensam syn på 
förskolan, fritidshemmet och skolan i det livslånga lärandet har också 
varit utgångspunkten för regeringens förslag. För att värna förskolans 
särart och pedagogiska uppdrag har dock regeringen på ett antal punkter 
och enligt starka meningsyttringar från många remissinstanser, i 
synnerhet när det gäller terminologin, gjort andra bedömningar än 
Skollagskommittén.  

I propositionen om Kvalitet i förskolan (prop. 2004/05:11) bedömer 
regeringen att förskolan bör bilda en egen skolform. Syftet med att göra 
förskolan till en egen skolform är framför allt att ytterligare betona 
förskolan som en fullvärdig del av skolväsendet. Avsikten är dock inte 
att förändra förskolans uppdrag. Förskolan skall inte ha skolan som 
norm, utan fortsätta att utvecklas utifrån sitt eget uppdrag, sina mål, 
förutsättningar och traditioner. 

Fritidshem 
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I dagens skollag ingår fritidshem, familjedaghem för skolbarn och öppen 
fritidsverksamhet i begreppet skolbarnsomsorg. Fritidshemmet föreslås 
nu ingå i skolväsendet för barn och ungdomar och utgöra en för eleverna 
frivillig utbildning som kompletterar utbildningen i förskoleklassen, 
grundskolan och motsvarande skolformer. Fritidshemmet skall erbjuda 
eleverna en meningsfull fritid samt stimulera deras utveckling och 
lärande. För att skapa överskådlighet i lagen och undvika upprepningar i 
varje skolformskapitel föreslår regeringen att alla bestämmelser om 



 
 

 

 

Med utgångspunkt i sitt uppdrag om förstärkt kvalitet och ökad 
samverkan i utbildningen har Carlbeckkommittén bl.a. lagt förslag om 
hur den obligatoriska särskolan, gymnasiesärskolan och utbildning för 
vuxna med utvecklingsstörning bör regleras. Regeringen bereder för 
närvarande kommitténs förslag och avser att återkomma till riksdagen 
med en proposition om utbildningen för elever med utvecklingsstörning. 
Mot denna bakgrund föreslår regeringen inte i denna lagrådsremiss några 
materiella förändringar för obligatoriska särskolan och 
gymnasiesärskolan. Undantag görs dock för sådana bestämmelser som 
avses omfatta alla skolformer och i vissa frågor som inte har behandlats 
av Carlbeckkommittén. Detta utvecklas vidare i kapitlet om den 
obligatoriska särskolan (avsnitt 14) och gymnasiesärskolan (avsnitt 20). 

fritidshemmet, till skillnad från i Skollagskommitténs förslag, samlas i ett 
separat kapitel. Detta skall dock inte vara ett hinder för att samverkan 
och integration mellan fritidshem och skola fortsätter att utvecklas. 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet skall gälla även för 
fritidshemmet. Likaså skall de gemensamma bestämmelserna i 1–4 kap. i 
skollagen gälla även fritidshemmet. 

Bestämmelser om familjedaghem och öppen fritidsverksamhet 
behandlas i avsnitt 23 om Annan pedagogisk verksamhet. 

6.2 Obligatoriska särskolan och gymnasiesärskolan 

Kvaliteten i utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med 
utvecklingsstörning måste öka, liksom integrationen mellan dessa och 
övriga elever. Detta var utgångspunkterna för den s.k. 
Carlbeckkommittén (U 2002:01), som redovisade sitt slutbetänkande För 
oss tillsammans – Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98) 
i oktober 2004. Kommitténs övergripande uppdrag var att föreslå hur den 
framtida utbildningen bör utformas t.ex. i fråga om mål, innehåll, 
organisation och personalens kompetens.  

Särskolan blir två skolformer 

Särskolan består i dag av den obligatoriska särskolan (grundsärskolan 
och träningsskolan) och gymnasiesärskolan. Regeringen konstaterar, 
liksom Skollagskommittén, att det i såväl författningar som den praktiska 
verksamheten ibland råder en oklarhet om begreppet särskola. Särskola 
används ofta som synonym för den obligatoriska särskolan. Genom att 
obligatoriska särskolan och gymnasiesärskolan blir separata skolformer 
med skilda kapitel i skollagen skapas en ökad tydlighet i vilka regler som 
gäller för respektive verksamhet.  
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Regeringen väljer att lägga detta förslag redan nu för att inte behöva 
revidera den nya skollagen kort efter ikraftträdandet för att skapa ett nytt 
kapitel med omfattande följdändringar. Till skillnad från 
Skollagskommittén föreslår regeringen ingen ändring av namnet på 
obligatoriska särskolan eftersom detta skulle få konsekvenser för den 



 
 

 

 

inriktning inom obligatoriska särskolan som i dag benämns 
grundsärskolan. Namnfrågan får regeringen anledning att återkomma till 
i den särskilda proposition som nämnts ovan. 

Särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet 

Uttrycket skolform är välkänt och vedertaget. Liksom kommittén anser 
regeringen att skolform är en lämplig term för utbildningar inom 
skolväsendet bl.a. för att särskilja dessa från vissa andra särskilda 
utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet. Exempel på sådana 
utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet är internationella 
skolor, utbildning vid vissa resurscenter, särskilda ungdomshem 
familjedaghem och öppen förskola. Förslag till reglering av dessa finns i 
17 och 18 kap. i skollagen.  

6.3 Definitioner av centrala begrepp i utbildningen 

Regeringens förslag: Begreppen elev, enskild, fristående skola, 
skolenhet och undervisning skall definieras i den nya skollagen. 

Elev definieras som den som deltar i utbildning enligt lagen med 
undantag för barn i förskolan. 

Enskild är bolag, som inte till någon del ägs av stat, landsting eller 
kommun, samt förening, stiftelse, registrerat trossamfund eller enskild 
individ. 

Fristående skola är en skolenhet vid vilken enskild bedriver 
utbildning inom skolväsendet för barn och ungdomar i form av 
grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola 
eller förskoleklass eller fritidshem som anordnas vid skolenhet med 
någon av dessa skolformer. 

Skolenhet är av skolhuvudman organiserad enhet omfattande 
verksamhet i en eller flera skolbyggnader som ligger nära varandra 
och till enheten knuten verksamhet som inte bedrivs i skolbyggnad. 

Undervisning definieras som sådana målstyrda processer som under 
ledning av lärare och viss annan personal syftar till utveckling och 
lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden. 
 
Kommitténs förslag: Skollagskommitténs förslag skiljer sig från 

regeringens förslag när det gäller definitionen av elev och undervisning. 
Kommittén har följande förslag:  
– elever: barn, ungdomar och vuxna som deltar i utbildning enligt denna 
lag,  
– undervisning: sådana målstyrda processer som under lärares ledning 
syftar till inhämtande av kunskaper och värden.  

Till skillnad från regeringen föreslår kommittén att beteckningen 
fristående skolor skall ändras till enskilda skolor. 
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Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser, däribland Jokkmokks 
och Åmåls kommuner, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och 
Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn är positiva 
till en enhetlig och tydlig terminologi. Undantaget gäller dock ordet elev 
och undervisning i förskolan där en stor majoritet av remissinstanserna, 
däribland Myndigheten för skolutveckling, Högskolan i Jönköping, 
Mölndals, Malmö, Sjöbo, Sollentuna, Stenungsunds, Vänersborgs och 
Värmdö kommuner samt Göteborgsregionens kommunalförbund 
motsätter sig att nuvarande terminologi i skolan överförs till förskolan. I 
cirka 2 000 protestbrev protesterar enskilda och fackliga organisationer 
m.fl. mot att barnen i förskolan skall benämnas elever och mot att den 
verksamhet som bedrivs där skall kallas undervisning. Svenska 
kommunalarbetarförbundet vill betona att elevbegreppet (i förskolan) 
endast skall avse lagtexter, som motiveras av rättigheter och 
skyldigheter. Det får inte innebära någon förändring, vare sig i synen på 
barnen eller i synen på förskolans verksamhet.  

Några remissinstanser anser att ordet elev är problematiskt och att 
detta ord är starkt förknippat med en omodern utbildningsverksamhet. 
Göteborgs kommun anser att begreppet elev bör ersättas med studerande 
i förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning och att 
begreppet barn bör användas vid lagreglering av förskolan. 
Lärarhögskolan i Stockholm anser att det i lagen genomgående bör stå 
barn, unga eller vuxna anpassat efter vilken skolform som avses.  

Statens skolverk (Skolverket) och Ystads kommun vill i definitionen av 
undervisning byta ut ”inhämtande av kunskaper” mot ”utvecklande av 
kunskaper”. Malmö högskola menar att innebörden av ordet undervisning 
är för snävt och borde innehålla även den personliga utvecklingen som är 
ett centralt mål för utbildningen. Skolverket vill byta ut frasen kunskaper 
och färdigheter mot kunskaper och värden. Myndigheten för 
skolutveckling föreslår att begreppet undervisning ersätts med lärande, 
elev med den lärande och skolform med verksamhetsform.  

Remissinstanserna är delade i frågan om beteckningen fristående 
skolor skall ändras till enskilda skolor. Göteborgs, Lunds, Stockholms, 
Svedala, Söderköpings och Ödeshögs kommuner, Sveriges kristna 
friskoleråd, Friskolornas riksförbund och Svenskt Näringsliv är alla 
negativa till att fristående skolor skall kallas enskilda skolor. Skolverket 
påpekar att det kan finnas en förväxlingsproblematik om man inför 
”enskilda skolor” eftersom enstaka skolor i en kommun ibland benämns 
enskilda skolor. Däremot är Botkyrka, Hallsbergs, Kumla, Sollentuna, 
Vänersborgs och Örkelljunga kommuner, Folkbildningsrådet, 
Myndigheten för skolutveckling, Lärarförbundet och Lärarnas 
Riksförbund positiva till att fristående skolor skall kallas enskilda skolor.  

 
Skälen för regeringens förslag 
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6.3.1 Elever 

En gemensam terminologi skall i så stor utsträckning som möjligt 
användas i de gemensamma bestämmelserna för alla skolformer. 
Nödvändigheten och fördelarna med denna ordning är uppenbara. 
Samtidigt är det viktigt att varje skolforms särart tas tillvara och inte 
anpassas till ett gemensamt regelverk på ett sådant sätt att skolformens 
uppdrag blir otydligt eller förvanskas. 

Skollagskommittén föreslår i förslaget till 1 kap. 3 § i skollagen ett 
antal gemensamma definitioner för alla skolformer. För förskolans del 
har ordet elev väckt livlig debatt och en mängd remissyttranden har 
inkommit, där man ställt sig negativ till att förskolan från skolan övertar 
en terminologi som upplevs som väsensfrämmande. Vissa företrädare för 
förskolan har å andra sidan hävdat att det endast är av lagteknisk 
betydelse att terminologin blir enhetlig i skollagen, men att det inte 
innebär någon förändring i synen på förskolans verksamhet. Enligt 
regeringens förslag skall begreppet elev inte omfatta barn i förskolan. I 
stället används ordet barn genomgående. 

6.3.2 Enskild  

Utbildning kan anordnas av det allmänna eller av enskilda. Begreppet 
enskild tar sikte på huvudmannen. I 1 kap. 3 § i den nya lagen anges 
närmare vad som avses med enskild, nämligen bolag som inte till någon 
del ägs av stat, landsting eller kommun samt förening, stiftelse, 
registrerat trossamfund eller enskild individ.  

Det finns olika uppfattningar om i vad mån skollagen i dag kan anses 
ge en uttömmande reglering av i vilka former en kommun får organisera 
sin skolverksamhet. Att skollagen är otydlig i detta avseende har visat sig 
i ett par domstolsavgöranden om bidrag till fristående gymnasieutbild-
ning. I dessa fall har tvisten bl.a. gällt frågan om i vilken utsträckning 
kommunen eller staten får anordna utbildning motsvarande gymnasieut-
bildning i form av fristående skola genom helt eller delvis ägda aktiebo-
lag. Utredningen om entreprenader i gymnasieskolan (dir. 2004:04) har 
bl.a. i uppdrag att ta ställning till om kommunerna bör ges möjlighet att 
anordna gymnasieutbildning även i andra former än ett direkt huvud-
mannaskap. Uppdraget skall redovisas senast den 1 oktober 2005. 
Övergångsbestämmelsen i § 33 i lagen om införande av skollagen 
innebär att enskilda som fått godkännande av tillstånd före den 1 juli 
2007 får fortsätta att bedriva sin verksamhet utan hinder av ovanstående 
definition under fem år i avvaktan på de förslag som utredningen kan 
komma att lämna.  

Regeringen avser även att utreda möjligheterna att lägga ut utförande 
av undervisning i ytterligare skolformer samt frågan om kommuner och 
landsting skall kunna lämna utbildning på entreprenad även till andra 
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kommuner, landsting och statliga organ. I samband med beredningen av 
förslagen från dessa utredningar kan frågan om definitionen av enskild 
komma att ändras. Se vidare avsnitt 21 om utbildning på entreprenad. 

6.3.3 Fristående skola 

Kommittén föreslår att dagens fristående skolor skall benämnas 
enskilda skolor. Regeringen föreslår dock att dagens benämning 
fristående skola för en skolenhet med enskild huvudman behålls, även 
om begreppet enskild principiellt kan anses markera en gemensam 
samanhållen skollag för såväl offentliga som enskilda huvudmän. Det 
finns dock, vilket Skolverket pekar på i sitt remissvar, en risk för 
förväxling om enstaka skolor skulle benämnas enskilda skolor. 
Regeringen anser dessutom att beteckningen fristående skola är så 
inarbetad att det inte finns skäl att utmönstra denna benämning ur 
skollagen. 

En fristående skola är en skolenhet vid vilken enskild bedriver 
utbildning inom skolväsendet för barn och ungdomar i form av 
grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola eller 
förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med grundskola eller 
obligatorisk särskola samt fritidshem som kompletterar utbildningen i 
förskoleklassen, grundskolan eller obligatoriska särskolan och som 
anordnas vid en skolenhet med någon av dessa skolformer. 

Förskolor, som inte drivs av kommunen, kan som i dag benämnas 
enskilda förskolor. Detsamma gäller förskoleklasser och fritidshem, som 
drivs av enskild huvudman. I lagen används dock inte dessa 
benämningar. 

Det finns dock anledning att betona att de tidigare fristående skolorna 
och enskilda förskolorna i detta förslag till skollag ingår som en 
integrerad del i respektive skolform och inte längre kan sägas vara 
fristående från resten av skolväsendet. Detta visar sig dock enligt 
regeringen främst genom att de flesta bestämmelserna i den nya lagen 
kommer att omfatta alla skolformer och fritidshemmet oavsett huvudman 
utan att detta markeras särskilt. Även läroplaner och övriga styrdokument 
kommer i fortsättningen att rikta sig till både offentliga och enskilda 
huvudmän utan att detta särskilt anges.  

6.3.4 Skolenhet 

Regeringen instämmer i kommitténs förslag att skolenhet skall stå för en 
av skolhuvudmannen organiserad enhet som omfattar verksamheten i en 
skolbyggnad eller i flera närliggande skolbyggnader. Uttrycket används 
t.ex. i samband med godkännande av utbildning med enskild huvudman 
samt i samband med val av skola och mottagande i en vald skola. Av 
definitionen följer att en skolenhet även omfattar verksamhet som ibland 
bedrivs t.ex. på en arbetsplats eller i vissa fall på distans. Definitionen 
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omfattar också verksamheten i förskola eller fritidshem. Däremot är inte 
en skolenhet automatiskt synonym med rektors ansvarsområde eller 
andra organisatoriska indelningar som bestämts av skolhuvudmannen. En 
definition av vilken specifik skolenhet som avses är nödvändig, t.ex. när 
man diskuterar en elevs rätt att gå i den skolenhet som ligger närmast 
hemmet eller när någon väljer att söka till en utbildning med enskild 
huvudman. 

I denna lagrådsremiss avses vanligtvis med begreppet skola en 
skolenhet om inte annat anges. Ibland kan dock en mer abstrakt betydelse 
förekomma i motivtexten, t.ex. skolans uppdrag. Det framgår dock i de 
allra flesta fall av sammanhanget när en konkret skolenhet eller 
skolverksamhet i en mer övergripande mening avses. 

6.3.5 Undervisning 

Någon definition av undervisning finns inte i skollagen i dag. Regeringen 
anser att det är angeläget att begreppet undervisning definieras på ett 
sådant sätt att alla skolformer kan omfattas. I förskolans läroplan talas 
inte om undervisning. I stället beskrivs den process som syftar till 
”utveckling och lärande”. Begreppet undervisning skall ges en definition 
som är anpassad för såväl förskola och fritidshem som skola. 

Termen undervisning är central i de författningar som reglerar skolan. 
Kommittén påpekar också att termen historiskt har använts i alla 
läroplaner trots att förändringar i mål och arbetsmetoder gett den olika 
innehåll. Även i avtalssammanhang har definitionen av vad som är 
undervisning och annat arbete i skolan haft stor betydelse. Begreppet 
undervisning har fått en särskild värdeladdning, när det förknippats med 
en viss form av undervisningsmetoder, framför allt s.k. 
katederundervisning. Den syn på kunskapsinhämtning och undervisning, 
som funnits i läroplanerna från 1980 och framåt, är dock mycket bredare 
och utgår från att människor är aktiva och själva strävar efter lärande. 
Detta ställer krav på varierande arbetssätt med inslag av undersökande 
undervisningsmetodik. I de hittills gällande läroplanerna förs ett 
resonemang om fyra olika kunskapsformer som alla ställer krav på olika 
former av undervisning: fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet.  

Definitionen av undervisning måste vara relevant för alla skolformer. 
Regeringen anser att det är centralt i den kunskapssyn som genomsyrar 
skolans samtliga styrdokument att undervisningen syftar både till att 
eleverna skall inhämta och utveckla kunskaper och värden. Som 
Skolverket påpekar i sitt remissvar bör inte undervisningsbegreppet 
primärt definieras endast som ”inhämtande av kunskaper” utan få ett 
vidgat och mer modernt uttryck.  

 
155 

För att definitionen skall kunna omfatta alla skolformer, dvs. även 
förskolan, föreslår regeringen följande definition: undervisning: sådana 
målstyrda processer som under ledning av lärare och sådan personal 
som anges i 2 kap. 11 § andra stycket syftar till utveckling och lärande 
genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden. I 2 kap. 11 



 
 

 

 

§ första stycket regleras att det i förskolan och fritidshemmet skall finnas 
lärare, som har det övergripande ansvaret för undervisningen. Därutöver 
kan också enligt andra stycket för undervisningen finnas annan personal 
med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens utveckling och lärande 
främjas. Hänvisningen till 2 kap. 11 § andra stycket innebär att 
undervisningsbegreppet också omfattar annan personal än lärare i 
förskolan och fritidshemmet. Utveckling och lärande är traditionellt den 
terminologi som förskolan använt för att beteckna syftet med 
verksamheten. Undervisningsbegreppet har också betydelse för 
regleringen av den personal som finns för undervisning i förskola 
respektive skola. Skälen för detta utvecklas vidare i avsnitt 7.5 om 
ansvaret för undervisningen. 

6.3.6 Utbildning 

Begreppet utbildning är i nu gällande skollag i första hand en 
samlingsbeteckning för olika verksamhetsformer i skolan. Även i den 
nya skollagen finns behov av en övergripande term som beskriver all den 
verksamhet som omfattas av de övergripande målen i 
skolförfattningarna. Denna term bör vara utbildning, vilket därmed blir 
ett vidare begrepp än undervisning och även kan omfatta annan 
verksamhet än undervisning i den inre och yttre miljön, t.ex. på 
skolgården och i matsalen. Utbildning kan även omfatta annan 
verksamhet som äger rum t.ex. vid lägerskolor, utflykter eller 
teaterbesök. 

Regeringen delar kommitténs uppfattning att utbildning är den 
verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån bestämda mål. 
Begreppet kommer att omfatta skolväsendet för barn och ungdomar och 
vissa av de verksamheter som regleras i 17 kap. i lagförslaget om vissa 
särskilda utbildningsformer. 

Ordet utbildning behöver emellertid även kunna användas i en annan 
betydelse i lagtext. Det gäller t.ex. i bestämmelser som föreskriver krav 
för att få anställning som rektor eller lärare. Skollagen innehåller därför 
ingen uttrycklig definition av termen utbildning. Regeringen delar 
kommitténs uppfattning att detta inte behöver innebära någon risk för 
oklarhet eller missförstånd, eftersom det av sammanhanget framgår i 
vilken betydelse begreppet används.  

6.4 Lika tillgång till utbildning och likvärdig utbildning 

Regeringens förslag: Alla barn och ungdomar skall ha lika tillgång 
till utbildning i skolväsendet för barn och ungdomar om inte annat 
följer av skollagen. 

Utbildningen skall vara likvärdig inom varje skolform samt inom 
fritidshemmet varhelst den anordnas i landet. 
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Kommitténs förslag: Överensstämmer delvis med regeringens 
förslag. Kommittén föreslår samma lydelse som i dagens skollag 
oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala och ekonomiska 
förhållanden. 
Remissinstanserna: De flesta remissinstanser är positiva till förslaget. 
Barnombudsmannen (BO), BRIS, Riksförbundet FUB – För 
Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna, Afasiförbundet, 
Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn, 
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, Förbundet 
Funktionshindrade med Läs och Skrivsvårigheter och Riksföreningen 
Autism anser att även funktionshinder skall nämnas i 1 kap. 4 § eller att 
följande formulering införs: ”Alla barn och ungdomar skall ha lika 
tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda 
bestämmelser i denna lag.” Specialpedagogiska institutet anser att 
likvärdighetsbegreppet bör beskrivas i termer av att alla barn, unga och 
vuxna ges likvärdiga förutsättningar att nå de nationella målen för 
lärande och utbildning och att lärandet anordnas så att det är 
ändamålsenligt, tillgängligt och likvärdigt för alla. En likvärdig skola 
förutsätter olika stöd utifrån förutsättningar och behov. Riksdagens 
ombudsmän (JO) menar att formuleringen ”om inte annat följer av 
särskilda bestämmelser i denna lag” kan förstås så att det syftar tillbaka 
även på den inskjutna bisatsen ”oberoende av kön, geografiskt 
hemvist…”. Ett par remissinstanser bland dem Företagarna och Svenskt 
Näringsliv ställer sig mycket tveksamma till att eleverna skall erbjudas 
en ”likvärdig” utbildning. Eleverna bör ha rätt till en utbildning av god 
kvalitet, men de frågar sig vad en likvärdig utbildning innebär och undrar 
om det är likvärdighet som bör eftersträvas.  

Skälen för regeringens förslag: Skollagskommittén har föreslagit att 
vissa grundläggande mål, som i dag främst finns i läroplanerna skall 
upphöjas till lag. Skälet är att en av de viktigaste uppgifterna för 
förskola, skola och fritidshem är att förmedla och förankra de 
grundläggande demokratiska värderingar som vårt samhälle vilar på. 
Regeringen instämmer i kommitténs grundläggande synsätt. Detta gäller 
bl.a. principerna om lika tillgång och likvärdig utbildning, de 
övergripande mål som utbildningen skall genomsyras av och de 
demokratiska rättigheter som alla, som finns i verksamheten, skall arbeta 
för. 

Rätten till lika tillgång till utbildning är en grundbult i det svenska 
skolsystemet. Bestämmelsen har också sin motsvarighet i den nuvarande 
skollagen. Av uppenbara skäl kan dock inte lika tillgång ha samma 
innebörd för utbildning i förskola, fritidshem eller samtliga program i 
gymnasieskolan. För förskola och fritidshem gäller särskilda kriterier för 
rätten att få en plats och avgifter får dessutom tas ut där enligt särskilda 
bestämmelser. För vissa utbildningar i gymnasieskolan gör en 
begränsning av antalet platser att särskilda urvalsregler träder i kraft. Av 
ovanstående skäl finns därför en inskränkning genom hänvisningen till 
andra särskilda bestämmelser i lagen.  
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Lika tillgång till utbildning skall liksom i dag gälla oavsett geografiskt 
hemvist, sociala och ekonomiska förhållanden, kön och övriga 
diskrimineringsgrunder. Av främst lagtekniska skäl anser regeringen 
emellertid att det inte är nödvändigt att räkna upp dessa i lagtexten.  

Rätten till likvärdig utbildning finns också i den nuvarande skollagen. 
Ansvaret för en över hela landet likvärdig utbildning bärs gemensamt av 
stat och skolhuvudman. Principen är också en utgångspunkt för den 
statliga tillsynen. Rättssäkerheten är en fundamental aspekt av 
likvärdigheten. Det skall vara tydligt var ansvar och beslutsbefogenheter 
ligger. I vissa fall kan rättsäkerheten värnas och stärkas genom att beslut 
kan överklagas genom förvaltningsbesvär.  

Regeringens ståndpunkt beträffande likvärdighet finns beskriven redan 
i den s.k. ansvarspropositionen (prop. 1990/91:18). Likvärdighet betyder 
inte likformighet eller att alla elever skall få lika mycket resurser. 
Likvärdighet upprätthålls av mål i skollag och läroplaner, betygskriterier, 
bestämmelser om total undervisningstid, ämnen, lärarbehörighet, särskilt 
stöd, överklagande samt krav på uppföljning och utvärdering. 

6.5 Övergripande mål 

Regeringens förslag: Utbildningen skall främja flickors och pojkars, 
kvinnors och mäns utveckling och lärande samt en livslång lust att 
lära. Utbildningen syftar till att barn och elever skall inhämta och 
utveckla kunskaper. Utbildningen skall också bidra till att befästa och 
vidareutveckla grundläggande demokratiska värderingar. I 
utbildningen skall hänsyn tas till barns och elevers olika behov, där 
strävan skall vara att uppväga skillnader i deras förutsättningar. 
Utbildningen skall bedrivas i överensstämmelse med vetenskap och 
beprövad erfarenhet. 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja 
barns och ungdomars allsidiga personliga utveckling till harmoniska 
och ansvarskännande människor samt aktiva och kompetenta 
deltagare i samhälls- och arbetslivet. Utbildningen skall vidare främja 
respekt för de mänskliga rättigheterna, förståelse för olika kulturer och 
för internationella förhållanden samt främja hälsa och en socialt, 
ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Utbildningen skall 
också innefatta historiska och etiska perspektiv. 

 
Kommitténs förslag: Stämmer delvis överens med regeringens 

förslag. Kommittén föreslår att utbildningen skall syfta till att ge 
kunskaper och färdigheter och samt att främja en allsidig personlig 
utveckling och en livslång lust att lära. Kommittén föreslår också en egen 
paragraf med lydelsen ”Utbildningen skall vila på vetenskaplig eller 
konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet”. 
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Remissinstanserna: Statens skolverk hänvisar till att begreppen 
kunskaper och färdigheter utretts i samband med att de nuvarande 
läroplanerna infördes. Färdigheter beskrivs i läroplanerna som en del av 



 
 

 

 

kunskapsbegreppet och bör därför tas bort. Skolverket anser också att 
Skollagskommittén har förbisett en annan typ av mål som utbildningen 
bör syfta till, nämligen värdegrundsmål. Skolverket påpekar även att 
kommitténs förslag om andra länder bör bytas ut mot kulturer eftersom 
olika kulturer inom ett land bör avses. 

Få remissinstanser har yttrat sig om begreppen vetenskap och beprövad 
erfarenhet. Av dem som har yttrat sig är Umeå universitet, Ystads 
kommun och Humanisterna positiva till att utbildningen skall vila på 
vetenskaplig eller konstnärlig grund. Ekerö kommun ställer frågan vad 
det innebär att utbildningen vilar på konstnärlig grund.  

Skälen för regeringens förslag: 1 kap. 2 § i 1985 års skollag har 
allmänt gått under benämningen skollagens portalparagraf. Där finns de 
viktigaste fundamenten för skolverksamheten fastlagda, såsom lika 
tillgång, likvärdighet, utbildningens mål och värdegrund. Dessa 
övergripande mål har betydelse både för den enskilda individens 
utveckling och för samhällsutvecklingen. Målen är förhållandevis 
allmänt formulerade och avser enligt kommittén vid sidan av 
symbolvärdet främst att tjäna som grundval för tolkningen av andra mer 
konkret utformade bestämmelser. De övergripande målen och 
grundläggande värderingarna kompletteras också av bestämmelser om 
syfte för respektive skolform, för fritidshemmet och för vissa andra 
utbildningsformer. Grundläggande mål för utbildningen finns även i 
läroplanerna. Skollagskommittén har i enlighet med sina direktiv 
föreslagit att vissa målformuleringar i läroplanerna skall upphöjas till lag.   

Regeringen delar kommitténs syn på behovet av att utbildningens 
övergripande mål och grundläggande värderingar fastställs i skollagen 
men föreslår en delvis annan struktur på bestämmelserna än kommittén. 
Vissa tillägg och utbyten av termer har också gjorts, bl.a. efter 
remissynpunkter. Regeringen instämmer t.ex. i Skolverkets invändning 
mot kommitténs förslag att förståelsen av andra länder bör bytas ut mot 
olika kulturer för att betona Sveriges karaktär av mångkulturellt 
samhälle.  

Sverige har anslutit sig till flera internationella överenskommelser om 
grundläggande fri- och rättigheter som har betydelse för skolans 
verksamhet. Sverige har ratificerat FN:s allmänna deklaration om de 
mänskliga rättigheterna, Europakonventionen och FN:s konvention om 
barnets rättigheter. Detta innebär att den svenska skollagstiftningen skall 
överensstämma med principerna i dessa överenskommelser.  
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Skolans värdegrund som de uttrycks i dagens styrdokument bygger på 
principer från de internationella överenskommelserna och vilar på 
grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna. 
Regeringen anser emellertid att det behövs en tydligare koppling i 
styrdokumenten mellan värdegrundsarbetet och de mänskliga 
rättigheterna. Principerna i de internationella överenskommelserna bör 
vara vägledande för och genomsyra hela utbildningen. Det är viktigt att 
elever och lärare ser sambandet mellan det lokala värdegrundsarbetet och 
de mänskliga rättigheterna. Regeringen föreslår därför att det i skollagen 
skall betonas att utbildningen skall främja respekt för de mänskliga 



 
 

 

 

rättigheterna och att principerna i de internationella överenskommelser 
som Sverige anslutit sig till skall gälla fullt ut inom skolväsendet.  

Regeringen föreslår vidare att det skall finnas en hänvisning till 
utbildningens roll att ge kompetens för samhälls- och arbetslivet i de 
övergripande målen. Kommittén föreslog att vuxenutbildningen skulle 
innefattas i skollagen och det finns därför en formulering om vuxnas 
stärkta ställning i arbetslivet. När vuxenutbildningen nu inte kommer att 
återfinnas i skollagen behövs en annan formulering, som stärker särskilt 
gymnasieskolans uppdrag att ge kompetens för samhälls- och arbetslivet. 
Att utbildningen också skall ligga till grund för vidare studier framgår av 
respektive skolformskapitel.  

Vetenskap och beprövad erfarenhet 

Kommittén föreslår att en bestämmelse med lydelsen Utbildningen skall 
vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet 
införs i skollagen. I den nuvarande skollagen finns ingen motsvarighet, 
men formuleringen är direkt tagen från högskolelagen (1992:1434). 
Innebörden av begreppet vetenskaplig grund finns utvecklad i 
kommitténs betänkande samt i förarbetena till högskolelagen. Däremot 
finns ingen motsvarande analys av begreppet konstnärlig grund. 

Regeringen instämmer i kommitténs analys att de krav som ställs på 
skolan att ge eleverna förutsättningar att erövra kunskaper blir alltmer 
omfattande och att det är nödvändigt att ta ställning i etiska frågor inom 
alla kunskapsområden. Informationsteknikens utveckling ger snart sagt 
obegränsad tillgång till information men denna måste ordnas, granskas 
och omvandlas till kunskaper. Att ta ställning i politiska och moraliska 
frågor kräver också en god kunskapsgrund.  

De nationella styrdokumenten ger läraren utrymme att välja innehåll 
och metoder för att nå målen. Detta kräver ett vetenskapligt 
förhållningssätt i bemärkelsen att kritiskt granska, att pröva och att sätta 
enskilda faktakunskaper i ett sammanhang. Arbetet i skolan med att välja 
innehåll och metod och att värdera resultatet skall därför präglas av ett 
vetenskapligt förhållningssätt och kunskaper som grundar sig på relevant 
forskning och beprövad erfarenhet. 

Utbildningen, inklusive läroplaner och kursplaner, vilar självklart på 
forskningsbaserad grund och beprövad erfarenhet. Regeringen anser ändå 
att detta bör markeras i lagen. Ingen skall kunna använda ovetenskapliga 
förklaringsmodeller i undervisningen.  

Regeringen finner det dock olämpligt att ha samma formulering i 
skollagen som i högskolelagen. I högskolan ställs högre krav på samband 
mellan undervisning och forskning och på att studenterna skall utveckla 
ett vetenskapligt förhållningssätt. Regeringen föreslår för skolväsendets 
del en delvis annan formulering, nämligen att utbildningen skall bedrivas 
i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Både 
utbildningens innehåll och den pedagogik som används omfattas då av 
bestämmelsen, vilket har stöd i kommitténs resonemang. I den s.k. 
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ansvarspropositionen (prop. 1990/91:18, s. 100) finns i kapitlet om 
läroplanerna ett uttalande om att ”vetenskap och beprövad erfarenhet 
skall ligga till grund för beskrivningen” dvs. beskrivningen av motiven 
bakom läroplanen. Konstnärlig grund är inte relevant för skolans 
verksamhet utan har använts i högskolan för att täcka in konstnärliga 
utbildningar. Regeringen föreslår också att formuleringen ”vetenskap och 
beprövad erfarenhet” förs in i en av paragraferna under Övergripande 
mål i stället för att ha en egen paragraf för att på så sätt kunna läsas 
tillsammans med de syften som utbildningen skall ha. 

Barns och elevers olika behov och förutsättningar 

I förskolans och skolans uppdrag ligger en strävan att utbildningen på 
olika sätt skall utjämna barns och elevers olika förutsättningar i form av 
familje- och miljöbakgrund. Förskolan skall också ge varje flicka och 
pojke samma möjlighet att utveckla sin fulla potential som människa. 
Dessa är enligt regeringen viktiga aspekter som bör tillföras förskolans 
och skolans övergripande mål.  

I propositionen Kvalitet i förskolan (prop. 2004/05:11) sägs: 
”Utbildningen skall bidra till trygga och goda uppväxtvillkor för barn 
och elever, utjämna skillnaderna i förutsättningarna för olika 
bostadsområden och miljöer genom en medveten och flexibel 
resursfördelning och ge barn och elever som är i behov av det särskilt 
stöd.”  

Regeringen föreslår att denna strävan uttrycks i lagtexten som att 
hänsyn skall tas till barns och elevers olika behov, där strävan skall vara 
att uppväga skillnader i deras förutsättningar. Avsikten är att 
uppmärksamma det ansvar huvudmän och profession har för att vid 
resursfördelning, organisation och val av pedagogisk metod anpassa 
verksamheten till barns och elevers skilda förutsättningar och behov. 

Förutom formuleringen i Övergripande mål ovan finns också på andra 
ställen i förslaget till skollag bestämmelser, som understödjer detta 
synsätt. En sådan är bestämmelsen om utbildningens likvärdighet: 
”Utbildning inom skolväsendet för barn och ungdomar skall vara 
likvärdig inom varje skolform och i fritidshemmet, varhelst den anordnas 
i landet.” Dessutom finns stödbestämmelser som klart anger att barn och 
elever som är i behov av stöd också har rätt till detta. Regeringen avser 
att se över avsnitten om förskolans och skolans uppdrag i läroplanerna 
för att se om de behöver bli tydligare på denna punkt.  

Främja hälsa  
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Regeringen föreslår att begreppet hälsa införs i bestämmelsen om 
övergripande mål för utbildningen. Våren 2003 beslutade riksdagen att 
det övergripande nationella folkhälsomålet skall vara att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen (Mål för folkhälsan, prop. 2002/03:35, SOU 2000:91). 



 
 

 

 

Trygga och goda uppväxtvillkor är en avgörande förutsättning för barns 
och ungdomars hälsa och för folkhälsan på lång sikt. Flera 
samhällssektorer och politikområden bidrar till att forma barns och ungas 
uppväxtvillkor.  

Förslaget att införa hälsobegreppet i övergripande mål skall därmed 
inte tolkas som att förskolan och skolan tar över ansvaret från hälso- och 
sjukvården. Hälsa skall ses utifrån de nationella målen för folkhälsan och 
då särskilt målet att skapa trygga och goda uppväxtvillkor. Avsikten är 
främst att förskolan och skolan i sin verksamhet även skall överväga vad 
som kan göras för att främja barns och elevers hälsa samt att undvika att 
bidra till ohälsa och stress. Elevhälsan har i detta sammanhang en viktig 
uppgift då den skall vara både förebyggande och hälsofrämjande. 

Skolan kan på olika sätt främja en hälsosam livsstil, främst i de ämnen 
som behandlar matfrågor, fysisk aktivitet och hälsa men även i arbetet 
med t.ex. skolmåltider och friluftsdagar. Hälsosamma matvanor och 
regelbunden fysisk aktivitet är viktiga förutsättningar för att barn och 
elever skall må bra, växa och orka med skolarbetet. Detta är en uppgift 
som angår hela samhället. Förskolan och skolan har emellertid en viktig 
roll eftersom det är där barn och unga tillbringar en stor del av sin tid och 
det också är där alla kan nås.  

Barn och unga behöver röra sig mer. Rörelse skall vara en naturlig del 
i skolans vardag. Därför är fysisk aktivitet inte bara en fråga för ämnet 
idrott och hälsa. Regeringen har introducerat en satsning för ökad fysisk 
aktivitet där fokus lagts på att öka lusten att röra sig. Detta skall ske 
genom att integrera fysisk aktivitet under hela skoldagen och att hitta nya 
vägar för att få barn och ungdomar som inte redan är aktiva i någon 
förening att våga prova på en idrott utan medlems- eller prestationskrav. 
Sedan 2003 finns ett tillägg i läroplanerna (Lpo 94, Lpf 94) som tydligt 
poängterar skolans ansvar att erbjuda daglig och regelbunden fysisk 
aktivitet.  

Vad man äter spelar en stor roll för hälsan. Det ökande intaget av 
socker och fett i kombination med en stillasittande livsstil har medfört en 
ökning av andelen överviktiga och feta barn. Skolan skall genom sin 
undervisning i hälso- och matfrågor ge eleverna kunskaper om vad som 
krävs för att utveckla en hälsosam livsstil. I skolans uppdrag ingår också 
att lägga grunden för hälsosamma matvanor genom att erbjuda 
näringsriktiga skolmåltider i en lugn miljö. Till detta hör även att den 
försäljning av mellanmål som sker inom skolans område skall vara 
hälsosam. Skolmåltidernas organisation och vilken mat som serveras är 
huvudmannens ansvar. Som hjälp i arbetet med att utveckla skolmaten 
har Livsmedelsverket gett ut riktlinjer för luncher i förskolan, 
skolbarnsomsorgen och skolan (Livsmedelsverkets riktlinjer för måltider 
i skolväsendet, www.slv.se). All mat som serveras till barn inom 
skolväsendet för barn och ungdomar bör följa svenska 
näringsrekommendationer.  
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Hållbar utveckling 



 
 

 

 

Begreppet respekten för vår gemensamma miljö byts ut mot det 
modernare begreppet en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar 
utveckling. Med detta avses en utveckling som innebär att nuvarande och 
kommande generationer tillförsäkras en god miljö och hälsa, ekonomisk 
och social välfärd och rättvisa. Det finns grund för detta resonemang i 
både läroplaner och kursplaner, där hållbar utveckling har funnits som 
begrepp sedan dessa infördes på 1990-talet. Utredningen Att lära för 
hållbar utveckling (SOU 2004:104) har också föreslagit att en sådan 
formulering tas in i skollagen. Förslagen från utredningen bereds för 
närvarande i Regeringskansliet. Regeringen har dock valt att gå fram 
med ett förslag redan i denna lagrådsremiss med anledning av den stora 
vikt som fästs vid att hållbar utveckling blir en viktig del av skolans 
övergripande mål.  

6.6 Grundläggande demokratiska värderingar 

Regeringens förslag: Utbildningen skall utformas med respekt för 
barnets rättigheter och i överensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar såsom människolivets okränkbarhet, 
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 
samt solidaritet mellan människor. 

Var och en som verkar inom utbildningen skall främja aktning för 
varje människas egenvärde och aktivt motverka diskriminering och 
annan kränkande behandling.  

 
Kommitténs förslag: Motsvarar delvis regeringens förslag. 

Kommittén föreslår att all utbildning skall utformas i överensstämmelse 
med grundläggande demokratiska värderingar såsom människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet samt solidaritet människor emellan. 

Skälen för regeringens förslag: Bestämmelsen tar sikte på hur 
utbildningen skall utformas för att de övergripande målen skall nås. 
Kommittén har i sitt förslag räknat upp de grundläggande värden som 
utbildningen skall ”förmedla, gestalta och förankra hos eleverna”. Dessa 
värden finns i dag angivna i läroplanerna. Kommittén har tagit med dessa 
i lagförslaget med motiveringen att en av förskolans och skolans 
viktigaste uppgifter är att förmedla dessa värden och påverka barnen och 
eleverna att omfatta dem. 

I dagens reglering finns uppräknat två områden som särskilt skall 
beaktas av den som verkar inom skolan, att främja jämställdhet mellan 
könen samt att aktivt motverka alla former av kränkande behandling 
såsom mobbning och rasistiska beteenden. 

Regeringen anser vidare att en mer omfattande uppräkning av olika 
former av kränkande behandling är svår att göra helt uttömmande. En 
uppräkning kan leda till osäkerhet om andra beteenden är kränkande eller 
inte.  
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Förbud mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 

I maj 2005 fattade regeringen beslut om att remittera ett förslag om 
förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 
elever i skolan m.m., till lagrådet. Lagförslaget omfattar förbud mot 
trakasserier på grund av kön samt etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. Dessutom skall 
rektor eller motsvarande ledningsfunktion utreda påtalade trakasserier 
och annan kränkande behandling och i förekommande fall vidta alla 
åtgärder som skäligen kan krävas för att förebygga sådana handlingar. 
Om någon i verksamheten åsidosätter lagens bestämmelser kan 
huvudmannen åläggas att betala skadestånd. Enligt den föreslagna lagen 
skall den som ansvarar för verksamheten – staten, en kommun, ett 
landsting eller en enskild – bedriva ett målinriktat arbete för att främja de 
ändamål som bär upp lagen. Detta innebär bl.a. att det skall upprättas en 
likabehandlingsplan för att förhindra diskriminering och annan 
kränkande behandling i verksamheten. Planen skall följas upp och ses 
över årligen.  

När det gäller tillsynen över lagens efterlevnad föreslås att Statens 
skolverk, Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk 
diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell 
läggning och Handikappombudsmannen inom sina respektive 
ansvarsområden skall se till att lagen följs. Inom Statens skolverk bör 
inrättas ett barn- och elevombud för likabehandling, som får till uppgift 
att tillvarata barnens och elevernas rätt i frågor som inte faller på 
ombudsmännen. 

Under förutsättning att riksdagen beslutar enligt regeringens förslag, 
när en proposition har överlämnats, kan en hänvisning till denna lag tas 
in som komplement till den här föreslagna bestämmelsen om 
grundläggande värderingar.  

6.7 Förskolor, skolor och fritidshem med konfessionell 
inriktning  

Regeringens förslag: Utbildningen vid en skolenhet med offentlig 
huvudman skall vara icke-konfessionell.  

Undervisningen vid en skolenhet med enskild huvudman skall vara 
icke-konfessionell. Utbildningen i övrigt får dock ha en konfessionell 
inriktning. Deltagande i konfessionella inslag skall alltid vara frivilligt. 

 
Kommitténs förslag: Överensstämmer delvis med regeringens förslag. 

Kommittén föreslår att utbildningen i en offentlig skola skall vara icke-
konfessionell men att en enskild skola kan ha en konfessionell inriktning.  
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Remissinstanserna: Få remissinstanser har yttrat sig i frågan. De 
flesta är tveksamma eller negativa till att enskilda skolor skall ha en 



 
 

 

 

möjlighet till konfessionell inriktning. Bland dessa finns Botkyrka, 
Hallsbergs, Kalmar, Kumla och Malmö kommuner, Miljöpartiet i Lund, 
Humanisterna och Riksförbundet för Sexuellt likaberättigande – RFSL. 
Lunds kommun är negativ till att konfessionella, politiska eller etniska 
skolor skall ha rätt till bidrag från det offentliga. Elevorganisationen i 
Sverige vill visa på en problematik kring konfessionella skolor. Enligt 
organisationen får dessa skolor problem att följa skolans styrdokument, 
särskilt läroplanen. Sveriges kristna friskoleråd är positivt till att enskilda 
skolor skall ha möjlighet till konfessionell inriktning. 

Skälen för regeringens förslag: Regeringen föreslår att utbildning 
som bedrivs av offentlig huvudman alltid skall vara icke-konfessionell. 
Förslaget motsvarar i sak dagens bestämmelser. Att undervisningen skall 
vara icke-konfessionell i en skola med offentlig huvudman framgår redan 
i dag av läroplanerna. Undervisning finns däremot inte definierat i 
dagens skollag eller läroplaner. I den nya lagen definieras undervisning 
som ”läroplansstyrda processer som under ledning av lärare ---- syftar 
till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av 
kunskaper och värden”. Regeringen anser att det i stället finns anledning 
att använda termen utbildning, som är ett vidare begrepp än undervisning 
och även kan omfatta annan verksamhet än undervisning i den inre och 
yttre miljön, t.ex. på skolgården och i matsalen. Utbildning kan även 
omfatta annan verksamhet som äger rum t.ex. vid lägerskolor, utflykter, 
skolavslutningar och teaterbesök. 

Undervisningen i en enskild förskola eller en fristående skola skall 
även den vara icke-konfessionell. Det blir möjligt att som i dag inom 
ramen för elevens val eller skolans val i grundskolan och motsvarande 
skolformer eller det individuella valet i gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan erbjuda undervisning i religionskunskap, historia eller 
samhällskunskap som innebär en fördjupning i kristendom, islam, 
judendom etc. under förutsättning att eleven har valt sådana studier. 
Sådan undervisning måste dock ske på ett sådant sätt att undervisningen 
fortfarande är icke-konfessionell. 

Utbildningen i övrigt får dock i en enskild förskola eller en fristående 
skola ha en konfessionell inriktning under förutsättning att deltagande i 
de konfessionella inslagen alltid är frivilligt för barn och elever. 
Bestämmelser om möjligheten för fristående skolor att ha en 
konfessionell inriktning finns i dag i 9 kap. 2 och 8 §§ skollagen. 
Enskildas och organisationers rätt att grunda och driva skolor förutsätter 
att undervisningen vid dessa skolor svarar mot de minimikrav som har 
ställts upp från det allmännas sida, t.ex. krav på undervisningens standard 
och innehåll. Som Skollagkommittén har anfört finns en grundläggande 
skillnad mellan att gå i en offentlig skola och att välja en skola med 
konfessionell inriktning. Att välja en skola med konfessionell inriktning 
är frivilligt. 
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I en förskola eller skola med konfessionell inriktning kan det enligt 
regeringens uppfattning liksom i dag finnas utrymme för att inom ramen 
för utbildningen anordna t.ex. bönestunder och viss annan form av 
religionsutövning. Inget hindrar heller att det kan finnas inslag av 



 
 

 

 

religiösa symboler eller dylikt i inredningen. De konfessionella inslagen 
måste dock erbjudas med respekt för elevernas integritet. Om någon form 
av religionsutövning förekommer skall deltagande alltid erbjudas som ett 
frivilligt inslag i utbildningen. Församlingar som också är huvudmän för 
förskolor, fritidshem eller skolor skall hålla församlingsarbetet och 
skolverksamheten åtskilda. 

De grundläggande och demokratiska värderingar som utgör skolans 
värdegrund måste omfattas utan inskränkningar även av skolor med 
konfessionell inriktning. Såväl undervisningen i religionskunskap som 
utbildningen i övrigt måste bedrivas under iakttagande av läroplanernas 
krav på saklighet och allsidighet, öppenhet för skilda uppfattningar, 
tolerans samt möjligheter till personliga ställningstaganden. Den 
omständigheten att en skola har en konfessionell inriktning får således 
inte inkräkta på sakligheten och allsidigheten i undervisningen. Oavsett 
inriktning skall en skola med enskild huvudman vara öppen för skilda 
uppfattningar, hävda de grundläggande värden som anges i skollag och 
läroplaner samt klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. De 
konfessionella inslagen i utbildningen skall vara förenliga med de 
grundläggande demokratiska värderingarna i skollag och läroplaner.  

Motsvarande krav på saklighet och allsidighet gäller för förskolor och 
fritidshem som har en konfessionell inriktning. I den ansökan om 
tillstånd att bedriva förskola, som lämnas till kommunen, bör 
huvudmannen ange sin avsikt att ha en konfessionell inriktning. För 
fristående grundskolor, särskolor och gymnasieskolor och 
gymnasiesärskolor bör detta anges i ansökan om godkännande till 
Skolverket. Regeringen har för avsikt att utfärda närmare bestämmelser 
om detta på förordningsnivå.  

Enskilda huvudmän, som vill ha konfessionella inslag även i 
undervisningen, kan få godkännande att bedriva sådan verksamhet 
utanför skolväsendet och utan bidrag från det allmänna (se vidare avsnitt 
22.3 Vissa skolor med enskild huvudman där skolplikt kan fullgöras). 
Även huvudmannen för en sådan skola skall godkännas och stå under 
tillsyn av Statens skolverk. Krav på att undervisningen skall bedrivas i 
enlighet med värdegrunden i läroplanerna föreligger även för dessa 
skolor. Genom möjligheten att fullgöra skolplikten i en sådan skola 
tillgodoses Sveriges åtaganden enligt den europeiska konventionen 
angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna. Där anges föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn en 
undervisning, som motsvarar föräldrarnas religiösa och filosofiska 
övertygelse. 

6.8 Hänsyn till barns och ungdomars bästa 

Regeringens förslag: När åtgärder rör barn eller ungdomar skall i all 
verksamhet enligt den nya lagen särskilt beaktas vad hänsynen till den 
unges bästa kräver. Den unges inställning skall så långt som möjligt 
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klarläggas. Hänsyn skall tas till den unges vilja och åsikter med 
beaktande av hans eller hennes ålder och mognad.  
 
Kommitténs förslag: När åtgärder rör barn skall särskilt beaktas vad 

hänsyn till barnets bästa kräver. Barnets inställning skall så långt som 
möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av 
dess ålder och mognad. 

Remissinstanserna: De flesta remissinstanser är positiva till att 
skollagen genomsyras av barnkonventionen, bl.a. Statens skolverk, 
Specialskolemyndigheten, Umeå universitet, Botkyrka, Haninge, 
Huddinge, Södertälje och Umeå kommuner. Norrköpings kommun menar 
att det uppstår en otydlighet om ordet barn både betyder personer i 
förskolan och alla under 18 år.  

Några remissinstanser, bland annat Barnombudsmannen (BO) och 
Riksförbundet – BRIS är negativa till skrivningen om att hänsyn skall tas 
till barnets vilja då det är en försvagning av barnkonventionens 12 § där 
det står barnets åsikter.  

Skälen för regeringens förslag: Bestämmelserna i denna paragraf är 
nya och tar sin utgångspunkt i artikel 3 och 12 i FN:s konvention om 
barnets rättigheter, barnkonventionen. Med begreppet barn avser 
kommittén, liksom i barnkonventionen, personer under 18 år. Kommittén 
anser dock inte att denna åldersgräns uttryckligen måste anges i 
lagtexten. Regeringen anser att det är viktigt att barnkonventionens anda 
genomsyrar all lagstiftning som rör barn och ungdomar. Till skillnad mot 
kommittén anser dock regeringen att det tydligt måste framgå att 
skollagen omfattar alla barn och elever, dvs. även de myndiga ungdomar 
som finns t.ex. i gymnasieskolan. Därför föreslår regeringen att barn byts 
ut mot barn och ungdomar och i konsekvens med detta att barnet ersätts 
av den unge i denna bestämmelse. Detta språkbruk återfinns i andra 
lagar, t.ex. i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(1990:52). 

Utbildningen skall utformas i överensstämmelse med barnets 
rättigheter, såsom de finns uttryckta i barnkonventionen. Detta innebär 
bl.a. att barnen och ungdomarna skall få möjlighet att uttrycka sin vilja 
och sina åsikter i frågor som berör dem. Konkret manifesteras detta i 
bestämmelserna om barn och ungdomars inflytande i 3 kap. i förslaget 
till ny skollag (se vidare avsnitt 8). 

Det är också väsentligt att uppmärksamma att barns och ungdomars 
inflytande kan röra sig om alla delar av utbildningen. Förutom själva 
undervisningssituationen kan det t.ex. handla om skolans inne- och 
utemiljö och skolmåltiderna. En annan viktig aspekt är att 
inflytandearbetet måste utformas så att ingen blir utestängd, t.ex. av ett 
funktionshinder. 
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I vissa avseenden kan man betrakta innehållet i bestämmelsen som mer 
anknutet till regler om handläggning av ärenden, snarare än till elevernas 
rätt att ha inflytande över verksamheten. Dessa regler finns i skollagens 
avslutande kapitel om övriga föreskrifter. Barnkonventionens starka 
markering av barns bästa och hänsyn till deras vilja är emellertid så 



 
 

 

 

viktig att den framskjutna position, som regeringen föreslår, kan väl 
motiveras.  

6.9 Läroplan 

Regeringens förslag: För varje skolform och för fritidshemmet skall 
gälla en läroplan, som utgår från bestämmelserna i skollagen.  

Läroplanen skall ange utbildningens värdegrund och uppdrag. 
Läroplanen skall också ange mål och riktlinjer för utbildningen. 
Regeringen får meddela föreskrifter om läroplanen.  

 
Kommitténs förslag: Överensstämmer delvis med regeringens förslag. 

Kommittén föreslår att det för varje skolform och för fritidshemmet skall 
gälla en läroplan och att regeringen fastställer läroplanen. 

Remissinstanserna: Inga remissinstanser har kommenterat frågan. 
Skälen för regeringens förslag: Paragrafen är ny och har ingen 

motsvarighet i nuvarande lagstiftning. Skälet är att läroplanerna enligt 
detta förslag skall gälla alla huvudmän. I dag finns bestämmelser om 
läroplanerna i respektive skolformsförordning och gäller bara för 
offentliga huvudmän. För de fristående skolorna anger skollagen i dag att 
dessa skall svara mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för 
utbildning inom det offentliga skolväsendet. Att läroplaner skall gälla för 
utbildning med enskild huvudman innebär enligt regeringens bedömning 
inga väsentliga förändringar i förhållande till vad som gäller i dag. 
Rektors ansvar förtydligas dock, bl.a. när det gäller ansvaret för att 
ämnesövergripande kunskapsområden integreras i undervisningen. 

I läroplanen finns värdegrund och uppdrag, mål och riktlinjer, normer 
och värden, den rådande synen på kunskaper, ansvar och inflytande m.m. 
som ingen huvudman rimligtvis kan ställa sig vid sidan av. Därutöver 
kan en förskola eller skola ha egna policydokument eller arbetsplaner 
som vidgar, preciserar eller konkretiserar skolans inriktning eller 
arbetssätt utan att strida mot läroplanerna. På detta sätt kan t.ex. skolor 
med alternativ pedagogisk inriktning även i fortsättningen arbeta efter 
egna planer för undervisning och andra inslag i utbildningen som i dag.  

En fristående skola med speciell pedagogisk inriktning skall också som 
i dag kunna ansöka om undantag från bestämmelsen om läroplan. 
Skolverket skall pröva och godkänna ”läroplanen”.(Se avsnitt 6.9 
Läroplan).”Läroplanen” skall vara likvärdig med den nationella 
läroplanen, men den kan därutöver innehålla andra inslag, som följer av 
skolans pedagogiska profil. Regeringen har för avsikt att utfärda 
föreskrifter om detta. 
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En annan konsekvens av den nya paragrafen är att läroplanen föreslås 
gälla även för fritidshem. I dag finns i förordningen om läroplan för 
förskoleklassen, det obligatoriska skolväsendet och fritidshemmet (Lpo 
94) en skillnad mellan det obligatoriska skolväsendet och förskoleklassen 
å ena sidan, där läroplanen skall gälla, och fritidshemmet å andra sidan, 
där läroplanen skall tillämpas. 



 
 

 

 

I propositionen om en gemensam läroplan för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (prop. 1997/98:94) 
motiverade regeringen skillnaden i uttryckssätt med att läroplanen skrevs 
med utgångspunkt i skolans verksamhet. Dessutom hade betydligt färre 
elever plats i fritidshem vid denna tidpunkt, ca 50 procent jämfört med ca 
75 procent i dag, och regeringen ansåg att verksamheten i fritidshemmet 
inte kunde betraktas som en förutsättning för att målen skulle nås. 
Däremot ansåg regeringen att fritidshemmet skulle ses som ett 
komplement till skolan som kunde bidra till att målen nås. Beslutet blev 
att fritidshemmet skulle tillämpa läroplanen, med särskilt fokus på 
värdegrundsarbete och genom att använda ett laborativt och utforskande 
arbetssätt.  

Kommittén har inte närmare kommenterat att läroplanen skall gälla 
även för fritidshemmet. Regeringen föreslår därför i den nya lagen att 
läroplanen för den obligatoriska skolan även skall gälla för 
fritidshemmet, vilket ytterligare markerar samhörigheten mellan skola 
och fritidshem. Detta är av värde att framhålla trots att begreppsbytet 
saknar rättslig innebörd. 

Läroplanen är vid sidan av skollagen det viktigaste styrdokumentet för 
verksamheten i förskola, skola och fritidshem. Läroplanen och de 
värderingar som uttrycks där skall omfattas av alla och vara hållbara över 
tiden. Regeringen fastställer därför läroplaner i enlighet med principer 
som beslutats av riksdagen. I de propositioner (prop. 1997/98:93 om 
förskolans läroplan, prop. 1992/93:220 om läroplanen för de 
obligatoriska skolformerna, prop. 1992/93:250 om läroplan för de 
frivilliga skolformerna och prop. 1997/98:94 om läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet) som 
ligger till grund för de nu gällande läroplanerna finns vissa gemensamma 
principer för läroplanernas uppbyggnad och innehåll. Andra principer 
kan vara specifika för respektive skolform. Ett exempel på en princip, 
som inte gäller alla läroplaner är målstrukturen med mål att sträva mot 
och mål att uppnå, som inte finns i förskolans läroplan men i de övriga 
två läroplanerna. De principer, som gäller alla skolformer och som 
riksdagen ställt sig bakom berör värdegrund, uppdrag, mål och riktlinjer. 
Regeringen föreslår därför att dessa principer förs in i en gemensam 
bestämmelse i skollagen. På så sätt kan dessa principer vara vägledande 
när läroplanerna skall revideras. Om riksdagen beslutar enligt 
regeringens förslag upphävs också övriga riksdagsbindningar i avsnitt 28 
om förordningsregleringen.  

7 Huvudmän och ansvarsfördelning  

7.1 Skolhuvudmän och ansvaret för utbildningen 
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Regeringens förslag: Huvudmän för utbildningen inom skolväsendet 
för barn och ungdomar skall vara kommuner, landsting, staten och 



 
 

 

 

enskilda. I varje kommun skall finnas en eller flera nämnder som skall 
fullgöra kommunens uppgifter enligt den nya lagen. Motsvarande 
skall gälla i fråga om landstingets uppgifter när landstinget är 
huvudman. 

Huvudmannen skall ansvara för att utbildningen genomförs i 
enlighet med bestämmelserna i den nya lagen, föreskrifter som har 
meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen 
som kan finnas i annan författning.  

Enskilda skall inte kunna vara huvudmän för specialskola eller 
sameskola. 

 
Kommitténs förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens 

förslag. Kommittén föreslår att enskilda skall få godkännas som 
huvudmän för specialskola och sameskola. 

Remissinstanserna: Inga remissinstanser har kommenterat frågan. 
Skälen för regeringens förslag: Regeringen anser liksom kommittén 

att de principer som gäller i dag för vilka som kan vara huvudmän för 
utbildning inom skolväsendet för barn och ungdomar skall ligga fast. 

Skollagskommittén har dock föreslagit att enskilda skall kunna 
godkännas som huvudmän för specialskola och sameskola med 
motiveringen att alla skolformer, så långt som möjligt, skall behandlas 
lika. Regeringen anser att det finns flera skäl som talar mot kommitténs 
förslag. Det främsta skälet är att flera små enheter inom dessa 
skolformer, som redan i dag har ett relativt litet elevantal, skulle innebära 
splittrade resurser och därmed en risk för försämrad likvärdighet och 
kvalitet i övrigt. Både specialskolan och sameskolan är skolformer med 
specifika särdrag, där ett statligt huvudmannaskap har ansetts motiverat. 
Att det rör sig om undantagsregleringar utgör skäl för att avvika från 
principen om lika reglering för alla skolformer. 

Förslagen om vilka som skall kunna vara huvudmän för specialskolan 
är inte närmare utredd och behovet av flera aktörer, ekonomiska 
konsekvenser, konsekvenser för kvaliteten etc. är inte belysta. 

Det finns i dag en möjlighet att anordna fristående specialskolor och 
regeringens förslag innebär således en inskränkning i denna del. 
Eftersom det inte finns och aldrig har funnits några fristående 
specialskolor kan man enligt regeringens mening dock bortse från detta. 
Regeringen har heller inte uppfattat någon opinion för att få införa ett 
system med enskilda huvudmän för sameskolor. Dessutom saknas även 
där underlag för ett sådant förslag t.ex. när det gäller hur bidragssystemet 
skulle utformas. 

Det anges uttryckligen i detta förslag till skollag att 
Specialskolemyndigheten respektive Sameskolstyrelsen skall finnas för 
fullgörande av statens uppgifter som huvudman för specialskola och 
sameskola. Att sametinget skall utse styrelsen för sameskolan följer av 
sametingslagen (1992:1433).  
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I sammanhanget bör också erinras om definitionen av enskild som 
innebär att bolag som till någon del ägs av stat, landsting eller kommun 
inte kan vara huvudman (se avsnitt 6.3.) 



 
 

 

 

Lokala styrelser 

Försöksverksamhet med lokala styrelser med föräldramajoritet inom 
grund- och särskolan har varit möjlig sedan 1996 och från och med år 
1997 även för lokala styrelser med elevmajoritet inom gymnasieskolan 
och kommunal vuxenutbildning. De lokala styrelserna är i formell 
mening självförvaltningsorgan enligt kommunallagens (1991:900) 
bestämmelser kompletterade med närmare föreskrifter i skollagen och i 
de olika skolformsförordningarna. Bestämmelser om 
försöksverksamheterna finns i två särskilda förordningar (förordningen 
(1996:605) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom 
grundskolan och den obligatoriska särskolan respektive förordningen  
(1997:642) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom 
gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen). Lokala 
styrelser skulle bedrivas i form av försöksverksamhet under fem 
respektive fyra år enligt regeringens ursprungliga beslut. Regeringen har 
därefter beslutat om förlängning av försöksverksamheten senast till 
utgången av juni 2007. Regeringen aviserade redan i 
budgetpropositionen för 2003 sin avsikt att permanenta möjligheten till 
lokala styrelser. Beredning pågår inom Regeringskansliet. Allmänna 
bestämmelser om inflytande för barn, elever och vårdnadshavare 
behandlas i avsnitt 8.2. 

7.2 Reglering av utbildning med enskild huvudman 

7.2.1 Skolor med enskild huvudman 

Regeringens förslag: Regleringen av all offentligt finansierad 
skolverksamhet inom skolväsendet för barn och ungdomar skall i princip 
vara gemensam, oavsett huvudmannaskap.  

 
Kommitténs förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. Dock 

föreslås att fristående skolor skall benämnas enskilda skolor. 
Remissinstanserna: De flesta som yttrat sig är positiva till en 

gemensam reglering oavsett huvudman. Den föreslagna strukturen på 
skollagen anses vara mer tydlig och lättläst än den nu gällande. 
Remissutfallet när det gäller namnbytet är blandat. Ungefär lika många är 
för som mot. Statens skolverk pekar på förväxlingsrisken med ordet 
enskild som kan betyda ”med enskild huvudman” men också ”en särskilt 
utpekad” skola.  
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Friskolornas Riksförbund anser att förslaget om att följa samma 
styrdokument som de offentliga skolorna innebär stora förändringar för 
de fristående skolorna. Förbundet är kritiskt till denna detaljstyrning och 
vill hellre se en större frihet för samtliga skolor, oavsett huvudman. 
Svenskt Näringsliv avvisar förslaget att fristående skolor skall vara 
skyldiga att följa de nationella läroplanerna.  



 
 

 

 

Skälen för regeringens förslag: Regeringen har tidigare markerat att 
de fristående skolorna är en del av det totala utbildningsutbudet och 
därmed även av den nationella skolpolitiken, samt att offentliga och 
fristående skolor tillsammans utgör skolväsendet för barn och ungdomar 
(se prop. 2001/02:35 Fristående skolor, sid. 29). Samhället har ansvar för 
att alla barn och ungdomar får en likvärdig utbildning oavsett huvudman. 
Eleverna har rätt till en kvalitativ och likvärdig utbildning i alla skolor. 
Fristående skolor har rätt till offentliga bidrag och de får inte ta ut 
avgifter. Successivt har också regleringen av de fristående skolorna 
samordnats med de offentliga när det gäller t.ex. lärare, skolledning, 
kvalitetsarbete och avgiftsfrihet. Det är därför också rimligt att samma 
regelsystem i så stor utsträckning som möjligt skall gälla för alla skolor. 
Förslaget till ny skollag i denna lagrådsremiss medför en renodling av 
målstyrningen. Förslaget innebär att de skolor som i dag benämns 
fristående skolor görs till en del av motsvarande skolform i skolväsendet 
för barn och ungdomar och att den separata regleringen av fristående 
skolor som funnits i 9 kap. i 1985 års skollag upphör.  

Regeringen har genom riksdagsskrivelse 2004/05:204 för regeringen 
tillkännagivit sin mening om lika villkor för skolor oavsett driftform. 

Utbildningen i skolor med enskild huvudman skall i fortsättningen inte 
blott väsentligen svara mot utan även vara likvärdig med den som finns i 
det offentliga skolväsendet, vilket bl.a. innebär att alla skolor skall arbeta 
i enlighet med mål och riktlinjer i läro- och kursplaner. Därutöver kan en 
förskola eller skola ha egna policydokument eller arbetsplaner som 
vidgar, preciserar eller konkretiserar skolans inriktning eller arbetssätt 
utan att strida mot läroplanerna. På detta sätt kan t.ex. fristående skolor 
med speciell pedagogisk inriktning även i fortsättningen arbeta efter egna 
”läroplaner” för undervisning och andra inslag i utbildningen som i dag. 
Regeringen har för avsikt att föreskriva att sådana fristående skolor skall 
kunna ansöka hos Skolverket om undantag från bestämmelsen om att 
sätta betyg och i stället utfärda intyg. 

Regeringen anser i likhet med kommittén att den rättsliga regleringen i 
skollagen för all utbildning oavsett huvudman lagtekniskt skall göras i tre 
steg. I lagens inledande och avslutande delar finns allmänna föreskrifter 
som gäller alla skolformer och fritidshemmet och därmed även 
inkluderar enskilda förskolor och fristående skolor. Exempelvis gäller 
detta bestämmelser om övergripande mål, läroplan, rektor, lärare och 
kvalitetsarbete.  

I varje skolformskapitel finns allmänna bestämmelser som gäller 
utbildning med såväl offentlig som enskild huvudman. Exempel på 
sådana bestämmelser är undervisningens totala omfattning i timmar i 
grundskolan, garanterad undervisningstid i gymnasieskolan, kursplaner 
och avgiftsfri utbildning.  
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Även om regleringen i princip skall vara densamma oavsett huvudman 
måste det finnas bestämmelser som är specifika för skolor med offentlig 
huvudman, liksom bestämmelser som är specifika för skolor med 
enskilda huvudmän, t.ex. att dessa skolor skall vara öppna för alla och 
regler om kommunala bidrag. Godkännande av enskild som huvudman 



 
 

 

 

för grundskola, obligatorisk särskola och förskoleklass som anordnas vid 
en skolenhet med grundskola eller obligatorisk särskola skall lämnas om 
huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
utbildningen. Detsamma skall gälla fritidshem som kompletterar 
utbildningen och anordnas vid en skolenhet med någon av de nämnda 
skolformerna. 

Godkännandet får inte innebära påtagliga negativa följder för den del 
av skolväsendet som anordnas av det allmänna och elevantalet vid 
skolenheten skall uppgå till minst 20 elever, om det inte finns särskilda 
skäl för ett mindre elevantal (se vidare avsnitt 7.2.3). 

Riksdagen har genom riksdagsskrivelse 2004/05:204 för regeringen 
tillkännagett sin mening vad avser sista datum för besked om 
etableringstillstånd. Riksdagen anför att huvudmannen för en fristående 
skola bör få besked i god tid innan läsåret startar och innan 
ansökningstiden går ut för nästa ansökningsomgång. Även besked om 
avslag är viktigt för de fristående skolornas möjligheter att överklaga 
beslutet.  

Regeringen har med anledning av riksdagsskrivelsen i lagen tagit in en 
erinran om regeringens möjlighet att meddela föreskrifter om vid vilken 
tidpunkt ett beslut om godkännande senast skall meddelas. Regeringen 
anser att ett besked om att en fristående skola godkänts även är en viktig 
planeringsförutsättning för den kommun där skolan skall vara belägen. 

Regeringen delar kommitténs uppfattning att tidpunkten för när en 
ansökan skall vara inlämnad till Skolverket bör regleras i förordning i 
stället för i lag. Det ger möjligheter att bestämma tidpunkten med hänsyn 
till mängden ansökningar och kommuners och huvudmäns behov av tid 
för omställningar till följd av nya beslut. Tidpunkten för när en ansökan 
skall vara inlämnad till Skolverket har också betydelse för Skolverkets 
möjligheter att lämna besked om s.k. etableringstillstånd före en bestämd 
tidpunkt enligt riksdagens tillkännagivande (2004/05:204).  

7.2.2 Godkännande av huvudmän för fristående skolor 

Regeringens förslag: Statens skolverk skall pröva ansökningar om 
godkännande av enskild som huvudman för grundskola, obligatorisk 
särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt förskoleklass som 
anordnas vid en skolenhet med grundskola eller obligatorisk särskola. 
Skolverket skall även pröva ansökningar om godkännande av enskild 
som huvudman för fritidshem som kompletterar utbildningen i 
förskoleklassen, grundskolan och obligatoriska särskolan och som 
anordnas vid en skolenhet med någon av dessa skolformer. Ett 
godkännande skall också medföra rätt till offentliga bidrag. 
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Kommitténs förslag: Skolverket prövar godkännande för enskilda 
grundskolor, enskilda särskolor, enskilda specialskolor och enskilda 
sameskolor samt enskilda förskoleklasser som anordnas vid en sådan 
skola. Ett godkännande som avser förskoleklass, grundskola, 



 
 

 

 

grundsärskola, specialskola innefattar också fritidshem. Skolverket 
prövar godkännande för enskilda gymnasieskolor och enskilda 
gymnasiesärskolor. 

Huvudman som uppfyller villkoren för godkännande inom 
skolväsendet får rätt till prövning av att utbildningen inte innebär 
påtagliga negativa följder för det offentliga skolväsendet. 

Tidpunkten för när ansökan skall lämnas in regleras i förordning. 
Remissinstanserna: Bjuvs, Hörby, Kävlinge, Landskrona, Sjöbo, 

Svalövs, Svedala, Söderköpings, Trollhättans och Örkelljunga 
kommuner, Kommunförbundet i Skåne samt Specialpedagogiska 
institutet anser att staten skall godkänna all enskild verksamhet, både 
förskoleverksamhet och skolverksamhet. Norrköpings kommun anser att 
skola och fritidshem skall ha samma tillståndsgivare. Friskolornas 
riksförbund är positivt till förslagen om tillstånd och bidrag till enskilda 
förskolor samt att Skolverkets godkännande och beslut om bidrag till 
fristående skola också omfattar fritidshem vid skolan. 

Skälen för regeringens förslag: Kommitténs förslag om godkännande 
innebär att reglerna för godkännande och rätt till bidrag blir desamma för 
fristående gymnasieskolor och fristående gymnasiesärskolor som för 
fristående skolor på grundskolenivå. I likhet med kommittén anser 
regeringen det lämpligt att förenkla regelverket för Skolverkets prövning. 
Därför föreslår regeringen att nuvarande bestämmelser ändras så att ett 
godkännande av en fristående skola med förskoleklass, fritidshem, 
grundskola, obligatorisk särskola, gymnasie- eller gymnasiesärskola 
medför en rätt till bidrag från elevens hemkommun. Den nuvarande 
bestämmelsen om att utbildningen inte får innebära påtagliga negativa 
följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna skall 
alltjämt finnas kvar. 

Som nämnts skall även dagens bestämmelse om lägsta antal elever 
finnas kvar för fristående skola med förskoleklass, grundskola och 
obligatorisk särskola.  

De senaste årens utveckling har medfört att ca 75 procent av eleverna 
nu finns i fritidshem och verksamheten integreras alltmer med 
skolarbetet. Samtidigt föreslår regeringen i den nya lagen att läroplanen 
för den obligatoriska skolan även skall gälla för fritidshemmet, vilket 
ytterligare markerar samhörigheten mellan skola och fritidshem. Av 
bestämmelserna om fritidshem följer att vid ett godkännande av en 
fristående skola med förskoleklass, grundskola och obligatorisk särskola 
skall även fritidshemsverksamheten prövas. 

7.2.3 Omfattningen av verksamheten 

Regeringens förslag: Skolverkets godkännande av en fristående skola 
skall avse en verksamhet av bestämd omfattning vid en viss skolenhet. 
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Kommitténs förslag: Skollagens krav på minst 20 elever i för enskilda 
grundskolor, särskolor och specialskolor tas bort. En bestämmelse 



 
 

 

 

föreslås om att godkännandet skall avse en verksamhet av bestämd 
omfattning vid en viss skolenhet. 

Remissinstanserna: Botkyrka, Kumla och Hallsbergs kommuner vill 
behålla kravet på minst 20 elever för att man skall få starta en enskild 
skola. Kumla och Hallsbergs kommuner anser också att det är viktigt för 
kommunerna att beslut om ansökan skall gälla en bestämd omfattning. 
Skolorna skall inte kunna växa ohämmat efter det att den godkänts. 
Stockholms kommun är tveksam till att enskilda skolor bara skall 
redogöra för att man vill etablera sig i kommunen men inte var, vilket 
kan ge planeringsproblem. 

Sveriges kristna friskoleråd är positivt till att kravet på 20 elever tas 
bort men är negativt till att godkännande av en enskild skola avser 
verksamhet av bestämd omfattning vid en viss skolenhet.  

Skälen för regeringens förslag: Läroplanerna förutsätter att en skola 
skall erbjuda en allsidig och utvecklande miljö. Regeringen fäster stor vikt 
vid läroplanernas övergripande mål om samarbete, social fostran och 
utveckling. En skola med endast ett fåtal elever innebär begränsningar av 
möjligheterna att nå dessa mål. Regeringen anser dock att Skolverket även 
fortsättningsvis skall ha möjlighet att medge undantag från kravet på lägsta 
antal elever för fristående skolor med förskoleklass och grundskola eller 
obligatorisk särskola, då det finns särskilda skäl.  

I dag innebär ett godkännande och en förklaring om rätt till bidrag för 
en fristående grundskola att en viss huvudman får rätt att bedriva 
undervisning omfattande vissa årskurser i en bestämd kommun. En 
förklaring om rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola medför rätt 
till bidrag för en utbildning i en bestämd kommun för en eller flera 
angivna utbildningar. Dagens skollag innehåller bestämmelser om att 
bidragsrätten kan återkallas om verksamheten förändras i sådan 
utsträckning att det innebär påtagliga negativa följder för skolväsendet i 
den kommun där den fristående skolan är belägen. För fristående skolor 
på gymnasial nivå finns motsvarande bestämmelse, men följderna kan då 
även avse skolväsendet i närliggande kommuner. Regeringen delar 
kommitténs synsätt att det kan vara en fördel för huvudmannen för en ny 
fristående skola att redan från starten veta vad som är ”tillåten” 
omfattning när skolan planeras vara fullt utbyggd. Detta bör även kunna 
underlätta för kommunernas planering. Regeringen föreslår därför att 
Skolverkets godkännande av en fristående skola skall avse en verksamhet 
av bestämd omfattning vid en viss skolenhet. Om huvudmannen senare 
vill utvidga verksamheten utöver vad som tidigare angetts, skall 
huvudmannen lämna in en ny ansökan. 

7.2.4 Förskolor samt vissa förskoleklasser och fritidshem med 
enskild huvudman 
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Regeringens förslag: Godkännande av enskild som huvudman för 
förskola skall prövas av den kommun där verksamheten skall bedrivas. 
Kommunen får även godkänna en enskild som huvudman för 



 
 

 

 

förskoleklass, om förskoleklassen inte anordnas vid en skolenhet som har 
grundskola eller obligatorisk särskola. Vidare får kommunen godkänna 
en enskild som huvudman för fritidshem som kompletterar utbildningen i 
förskoleklassen, grundskolan eller obligatoriska särskolan och som inte 
anordnas vid en skolenhet med någon av dessa skolformer. 
 

Kommitténs förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. Dock 
föreslår kommittén att godkännande skall lämnas om huvudmannen har 
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och 
den inte innebär påtagligt negativa följder för det offentliga skolväsendet. 

Remissinstanserna: Ett flertal kommuner är negativa till 
etableringsfrihet för enskilda förskolor, t.ex. Falun, Gotland, Göteborg, 
Jönköping, Norrköping, Trollhättan och Östersund. Malmö kommun 
anser att kommunen skall besluta om all enskild verksamhet. Miljöpartiet 
i Lund är negativt till etableringsfriheten. Skellefteå kommun menar att 
kommunen måste få veto mot enskild verksamhet. Ystads kommun anser 
att kommunen skall besluta vilka förskolor och fritidshem, förutom det 
som avser fritidshem vid en fristående skola, som skall drivas i enskild 
regi. Smedjebackens kommun framför att den som har betalningsansvaret 
skall besluta om godkännande av enskild verksamhet. Bjuvs, Kävlinge, 
Hörby, Svalövs, Svedala, Ystads och Örkelljunga kommuner samt 
Kommunförbundet i Skåne vill att staten skall betala driften av enskild 
verksamhet under de två första åren efter ett godkännande.  

Kommunerna Botkyrka, Hallsberg, Kalmar, Kumla, Lund, Sollentuna, 
Umeå och Åre anser att kommunen måste få större insyn i de enskilda 
verksamheterna och att kommunens synpunkter och ekonomi skall 
beaktas när man fattar beslut om enskild verksamhet. 

Bjuvs, Hörby, Kävlinge, Landskrona, Sjöbo, Svedala, Svalövs 
Söderköpings, Trollhättan och Örkelljunga kommuner anser att staten 
skall godkänna all enskild verksamhet, både förskole- och 
skolverksamhet. Lärarförbundet anser att Statens skolverk skall ha 
tillsynsansvaret för alla förskolor och skolor, även förskolor med enskild 
huvudman. 

Friskolornas Riksförbund är positivt till förslaget om tillstånd och 
bidrag till enskilda förskolor. 

Skälen för regeringens förslag: Förskola med kommunal och enskild 
huvudman har ett gemensamt uppdrag att tillgodose föräldrars och barns 
behov. Det är inte i konkurrens utan i samverkan som förskolan bäst kan 
utvecklas. Enskilda huvudmän för förskolan skall bidra som en del av det 
samhälleliga utbildningsuppdraget till barns utveckling och lärande. En 
grundläggande princip är därför att samma ekonomiska förutsättningar, 
bidrag och avgifter, skall råda i förskolan, oavsett huvudman. 
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Regeringen anser att förskolan, i likhet med skolan, skall ha en 
gemensam reglering, oavsett vem som är huvudman för verksamheten. 
Föräldrar och barn har rätt att kräva en kvalitativ och likvärdig 
verksamhet i såväl den kommunalt som enskild bedrivna förskolan. 
Särskilt viktigt är detta eftersom förskolan blir en egen skolform inom 
skolväsendet. Kommunen skall vid prövningen av om en förskola med 



 
 

 

 

enskild huvudman skall godkännas bedöma om huvudmannen har 
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen, bl.a. 
förskolans möjligheter att arbeta efter skollagens reglering av 
verksamheten samt läroplanens mål och riktlinjer. 

Regeringen anser att det är kommunen som skall pröva godkännande 
av tillstånd för förskola med enskild huvudman, på samma sätt som i 
dag. Antalet förskolor med enskild huvudman ökar varje år och 
kommunal och enskild verksamhet kompletterar varandra i kommunerna 
på ett väl fungerande sätt. Genom att det är kommunen som utför 
tillståndsprövningen kan förskolan organiseras och planeras utifrån 
aktuella behov. Det skall därför, i likhet med vad som gäller i dag, vara 
kommunen som själv beslutar över godkännande av tillstånd för enskild 
förskola. Denna uppfattning har också stöd i en stor del av 
remissinstanserna. 

Regeringen anser dock att det finns anledning att skärpa bestämmelsen 
om bidrag till förskola med enskild huvudman. När en förskola med 
enskild huvudman fått tillstånd att bedriva verksamhet skall bidrag också 
utgå från hemkommunen. För varje barn skall bidrag lämnas efter samma 
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna 
förskolorna. På detta sätt skapas en säkrare ekonomisk grund för förskola 
med enskild huvudman (se vidare avsnitt 11.1.7 Förskola med enskild 
huvudman). 

Vissa förskoleklasser med enskild huvudman 

Enligt dagens skollag skall utbildning i förskoleklass med enskild 
huvudman som inte anordnas vid grundskola eller grundsärskola 
godkännas om vissa villkor är uppfyllda. Kommunen kan lämna bidrag 
till sådan utbildning. Regeringen delar Skollagskommitténs uppfattning 
att kommunen skall vara den instans som godkänner en enskild 
huvudman som anordnar förskoleklass, om denna inte anordnas vid en 
skolenhet som har grundskola eller obligatorisk särskola. Villkoret är att 
huvudmannen förutsätts kunna följa de föreskrifter som gäller för 
utbildningen. För varje elev som deltar i sådan utbildning skall bidrag 
lämnas.  

Till skillnad mot i dag innebär den föreslagna regleringen att en 
enskild huvudman som blir godkänd också får rätt till bidrag från elevens 
hemkommun. Någon ytterligare prövning efter ett godkännande skall inte 
göras. Denna systemförändring gäller även för förskola och fritidshem 
och det är rimligt att den gäller även för vissa förskoleklasser. Därmed 
kvarstår det självbestämmande som kommunen har på detta område i 
dag. Förskoleklasser som inte anordnas vid en skolenhet med grundskola 
eller grundsärskola är mycket få till antalet och regeringen anser att 
kommunernas inflytande över vilka förskoleklasser som etableras i detta 
avseende inte skall begränsas.  
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Skollagskommittén föreslår att enskilda skall få godkännas som 
huvudmän för fritidshem. Kommittén föreslår emellertid ingen särskild 
reglering för vem som skall godkänna fritidshem som utgör komplement 
till förskoleklass, grundskola eller obligatorisk särskola och som inte 
anordnas vid en skolenhet med dessa skolformer och alltså inte har 
samma huvudman. Regeringen föreslår att enskilda även framdeles skall 
kunna godkännas som huvudmän för sådana fritidshem och att frågan om 
godkännande skall prövas av kommunen där utbildningen skall bedrivas. 

Då dessa fritidshem utgör ett mycket begränsat antal är det lämpligt att 
kommunen beslutar om godkännande och har tillsyn över dem. 
Kommunernas inflytande över vilka fritidshem som etableras i 
kommunen skall i detta avseende inte begränsas.  

7.3 Ansvarsfördelning inom utbildningen 

Regeringens förslag: Principerna för ansvarsfördelningen mellan stat 
och kommun liksom mellan huvudman och rektor skall ligga fast. 

 
Kommitténs förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. 
Remissinstanserna: Lärarförbundet ser förslaget till 

ansvarsfördelning som att kommunernas övergripande ansvar för att 
vidta åtgärder blir ännu tydligare i den nya skollagen. Lagförslaget 
innebär enligt Lärarförbundet inget annat än att det kommunala 
huvudmannaskapet för skolan förtydligas. Några kommuner, bl.a. Luleå, 
ser också fördelar med att dagens system bibehålls men i vissa avseenden 
blir tydligare. 

Majoriteten av de kommuner som yttrat sig över ansvarsfördelningen 
och rektors roll anser i likhet med Svenska Kommunförbundet att 
kommitténs förslag ger både huvudmän och anställda en oklar roll i styr-
systemet och varken främjar en god arbetsmiljö eller en god utveckling i 
övrigt av skolan. Otydliga ansvarsgränser medför också att rättssäkerhe-
ten för den enskilde försvagas. Kommunförbundet menar att en framtida 
lagstiftning bör förändras så att uppdraget i sin helhet riktas till den 
kommunalpolitiska nivån på samma sätt som gäller för all övrig lagstift-
ning på det kommunala området. På samma sätt som inom andra kom-
munala verksamheter skall uppdraget att genomföra verksamheten åvila 
rektor via delegation. Med en sådan ordning skulle ansvar, befogenheter 
och ekonomi gå hand i hand vilket enligt förbundet är en förutsättning 
för både rättssäkerhet och rektorers rättmätiga krav på en rimlig arbets-
miljö. Det är också en förutsättning för att de kommunala beslutsfattarna 
skall kunna ha kontroll över den verksamhet de skall kunna utkrävas 
ansvar för. 

 
Skälen för regeringens förslag 
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Huvudmannen har ett övergripande ansvar för utbildningen. Den som är 
huvudman för en del av skolväsendet ansvarar för att utbildningen 
genomförs i enlighet med bestämmelserna i lag, föreskrifter som har 
meddelats med stöd av lagen och bestämmelser för utbildningen i annan 
författning. 

I avsnittet om systematiskt kvalitetsarbete (avsnitt 8) preciseras 
huvudmannens ansvar för att systematiskt planera, följa upp och 
utvärdera sin verksamhet och på basis härav årligen upprätta en skriftlig 
kvalitetsredovisning. 

I 2 kap. 8 § i dagens skollag framgår att det för ledningen av 
utbildningen i skolorna i det offentliga skolväsendet skall finnas rektorer. 
Rektor fattar självständiga beslut inom vissa områden – främst 
myndighetsutövning men också andra beslut, t.ex. inriktningen på 
skolans val i grundskolan. Reglering av rektors befogenheter finns i lag, 
förordningar och läroplaner. 

Rektor har ansvaret för skolans resultat och har därvid, inom givna 
ramar, ett särskilt ansvar för t.ex. vissa ämnesövergripande 
kunskapsområden, handlingsprogram mot kränkande behandling och 
skolans internationella kontakter. Rektor beslutar dessutom enligt 
förordningar i dag bl.a. om vissa avvikelser från grundskolans timplaner, 
om samverkansformer, t.ex. elevvårdskonferens, vissa administrativa 
beslut om inskrivning, klasser, grupper, schema och särskilda 
stödinsatser i grundskolan, elevers rätt till viss undervisning och 
valmöjligheter, byte av kurser och omgång, samt bestämmelser om 
reducerat program och vissa disciplinära åtgärder i gymnasieskolan.  

Lärarna svarar för att tillsammans med eleverna planera, genomföra 
och utvärdera undervisningen. Betygssättning är exempel på ett område, 
där lärarnas uppgifter innefattar myndighetsutövning. 

Regeringen anser att de grundläggande principer för 
ansvarsfördelningen, som lades fast i den s.k. ansvarspropositionen 
(prop. 1990/91:18), skall ligga fast. Det gemensamma uppdraget är att 
skapa en förskola och skola av god kvalitet, där målen uppfylls och där 
lärandet känns meningsfullt, stimulerande och tryggt. Dessa principer 
gäller oavsett om huvudmannen är en kommun, ett landsting eller en 
enskild huvudman. Genom förslagen i denna lagrådsremiss kommer det 
gemensamma ansvaret för stat och huvudman och mellan huvudman och 
profession ytterligare att förtydligas och stärkas.  

Oförändrad men tydligare ansvarsfördelning  

Många remissinstanser har befarat att kommitténs förslag skulle medföra 
en otydlig ansvarsfördelning mellan stat och kommun och en minskad 
möjlighet för kommunen att styra skolverksamheten. Enligt regeringens 
uppfattning innebär Skollagskommitténs förslag, som regeringen ansluter 
sig till, ingen förändring av huvudinriktningen i nuvarande skollag utan i 
stället ett förtydligande av den ansvarsfördelning mellan stat och 
kommun som lades fast i den s.k. ansvarspropositionen. Principerna för 
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ansvarsfördelningen kommer också att gälla för förskolor och skolor med 
enskilda huvudmän. Rektors ledningsansvar för den pedagogiska 
verksamheten blir tydligare i den nya skollagen. Ansvarsfördelningen 
mellan den politiska och den professionella nivån i kommunen eller 
mellan styrelse och personal i en skola med enskild huvudman beskrivs i 
tydliga men generella termer, som kommer att ge ett stort lokalt 
handlingsutrymme. Detaljregler i förordningar och läroplaner kommer 
med nödvändighet att behöva ses över och eventuellt tas bort, när den 
nya skollagen skall träda i kraft.  

Kommittén skriver att målstyrningen skall förstärkas, men att den 
aldrig bör drivas så långt att likvärdigheten urholkas och inte heller så att 
elevernas rättssäkerhet äventyras. Regeringen anser i likhet med 
kommittén att det värnar kvalitet, likvärdighet och rättssäkerhet om vissa 
beslut, som främst gäller myndighetsutövning mot enskilda, fattas på ett 
likartat sätt genom regler riktade till rektor. Regeringen delar kommitténs 
uppfattning att det finns goda skäl som talar för att den nuvarande 
ansvarsfördelningen skall bibehållas, när det gäller regleringen av vissa 
av rektors uppgifter i skollagen. Ett sådant skäl är att frågor av 
pedagogisk karaktär bör förbehållas rektor. Detta är också anledningen 
till att Skollagskommittén i sitt förslag har samlat alla beslut om särskilt 
stöd hos rektor. Även beslut om annan undervisningsgrupp och anpassad 
studiegång, som tidigare låg på styrelsen, skall enligt detta förslag läggas 
på rektor. Pedagogiska frågor som undervisning, bedömning, 
betygssättning och val av stödåtgärder skall enligt kommitténs 
resonemang särskiljas från det som beslutas av nämnd eller styrelse.  

För att tillgodose kraven på kvalitet, likvärdighet och rättssäkerhet bör 
det också som tidigare nämnts vara tydligt vem som fattar beslut, som rör 
enskilda elever. Detta kan inte tillåtas variera mellan olika kommuner 
eller andra skolhuvudmän. En invändning mot dagens bestämmelser har 
varit att det inte innebär någon rättssäkerhet att rektor fattar vissa beslut, 
eftersom dessa beslut inte går att överklaga. Regeringen föreslår därför 
att vissa beslut, som i dag inte är överklagbara, skall kunna överklagas 
(se avsnitt 26 om överklagande).  

Decentraliseringen av beslut enligt principerna i ansvarspropositionen 
skall enligt regeringen inte bara bibehållas utan också utvecklas. 
Huvudmannen har det övergripande ansvaret för utbildningen. Genom 
regeringens förslag får rektor ett fortsatt tydligt ansvar för skolans 
utveckling och inre organisation.  

När det gäller offentliga skolor är ansvaret i kommunen delat mellan 
nämnden och rektorn. Nämnden har ansvar för skolplanering och för att 
fördela resurser och anställa personal. Genomförandeansvaret vilar på 
rektor som tillsammans med personalen skall utveckla skolan. Som 
framgår av 3 kap. i den nya skollagen om systematiskt kvalitetsarbete 
föreslår regeringen att huvudmannen skall planera, följa upp och 
utvärdera sin verksamhet. Där finns också en bestämmelse som tydliggör 
det övergripande ansvaret som kommunen har redan i dag för att vidta 
åtgärder när det är påkallat. Nämnden kan naturligtvis inte förhålla sig 
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passiv om den genom uppföljning och utvärdering upptäcker brister i 
verksamheten. Detsamma gäller för enskilda huvudmän.  

Många kommuner har i sina remissvar påpekat att det är huvudmannen 
som får kritik även om det framkommer i Skolverkets tillsyn att rektor 
fattat ett felaktigt beslut och att ansvar och befogenheter borde följas åt 
på ett mer konsekvent sätt. Regeringen menar med hänvisning till 
föregående resonemang att rektor alltid fattar sina beslut inom de 
ekonomiska och organisatoriska ramar som huvudmannen beslutat om 
för skolan och att huvudmannen därför har ett övergripande ansvar även 
för de delar av verksamheten, där rektor fattar beslut. Rektor är anställd 
av huvudmannen och personifierar därmed i vissa sammanhang 
huvudmannen. Man kan dock säga att lagstiftningen också riktar sig till 
huvudmannen även i dessa delar, eftersom rektor har fått uppdraget att på 
huvudmannens vägnar fatta de beslut som anges och huvudmannen skall 
ge rektor förutsättningar att genomföra uppdraget.  

Det förutsätts att huvudmannen anställer en rektor som kan företräda 
huvudmannen i dessa frågor. Rektor har å andra sidan krav på sig att vara 
lojal mot huvudmannen och hålla sig inom de ramar som utstakats. Kritik 
från Skolverket riktas mot huvudmannen. Detta skulle emellertid fungera 
på samma sätt även om besluten vore delegerade till rektor från nämnden 
eller styrelsen i delegationsordningen. Det delade ansvaret förutsätter en 
kontinuerlig dialog mellan huvudman och rektor med uppföljning, 
utvärdering och rapportering av beslut, både de som fattats med stöd av 
lag och de som rektor har på delegation.  

Huvudmannen måste ge sin rektor utbildning och stöd för att rektor 
skall fatta välgrundade beslut och med självförtroende kunna hävda 
eventuella obekväma beslut. Bestämmelserna om stöd i den nya 
skollagen är mycket mer ingripande än tidigare när det gäller processen 
kring beslut om åtgärdsprogram och särskilt stöd. Detta bör enligt 
regeringen medföra att rektors arbete får tydligare ramar och att besluten 
bör bli kvalitativt bättre, eftersom de grundar sig på en tydligt beskriven 
utredningsprocess.  

Förhållandet mellan huvudman och rektor  

Det kan i vissa fall uppstå en konflikt mellan rektor och nämnd eller 
styrelse, om rektor anser att brist på resurser inte ger förutsättningar att 
uppfylla uppdraget. Det kan också vara så att konflikten består i att 
nämnden eller skolans styrelse inte anser att rektor lever upp till 
förväntningarna. Skollagskommittén skriver också i sitt betänkande att 
det delade ansvaret mellan kommun och profession inte alltid är 
problemfritt. ”Särskilt tydligt blir detta i de fall ett beslut i en pedagogisk 
fråga, t.ex. ytterligare stödinsatser för en elev, har ekonomiska följder. 
Beslut om stödinsatser fordrar helt klart en pedagogisk bedömning och är 
också fråga om rättssäkerhet för en elev i behov av stöd. En elev får inte 
nekas stöd med hänvisning till att skolans saknar medel. Likväl är det 
kommunen, dvs. politikerna i kommunfullmäktige, som beslutar om 
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skolans budget. Inom skolan, nämnden eller kommunen blir det alltså en 
fråga om resursfördelning och prioritering. Det som förefaller vara en 
inkonsekvens i systemet är i själva verket avsett att värna elevernas 
rättssäkerhet”. (Skollagskommitténs betänkande, s. 118). Samma 
resonemang gäller naturligtvis även för enskilda huvudmän. 

Alla frågor i regeringens förslag som gäller rektors ansvar torde i 
praktiken i dag redan vara delegerade till rektor. Därmed kommer 
förslaget inte att förändra balansen mellan nämnd eller styrelse och 
rektor. Rektor är för sina beslut beroende av de ekonomiska 
förutsättningar som huvudmannen ger verksamheten, liksom av de 
riktlinjer, som beslutats av huvudmannen. Redan i dag kan konflikter 
uppstå mellan politiska riktlinjer och praktiska beslut av rektor – särskilt 
när det gäller resurser. Dessa konflikter måste hanteras redan i dag och 
även om regeringens förslag förverkligas.  

Det finns inte i dag och kommer inte heller i fortsättningen att finnas 
skarpa gränsdragningar mellan vad huvudmannen skall besluta och vad 
rektor skall besluta. I en kommun kan nämnden ha fattat beslut om vissa 
riktlinjer som blir vägledande för rektors beslut, även om han eller hon 
sedan fattar besluten i de konkreta ärendena. Det finns flera exempel på 
frågor där det i vissa kommuner har fattats beslut om en önskvärd 
utveckling, medan man på andra håll helt lämnar sådana beslut till 
professionen. Kommunen kan t.ex. ha det inskrivet i sitt lokala 
policydokument att man skall sträva mot att införa åldersblandad 
undervisning, där förutsättningarna finns, eller att grundprincipen skall 
vara att skolorna är organiserade i F-9-enheter (förskoleklass t.o.m. 
årskurs 9) eller att eleverna i en viss årskurs skall ha tillgång till 
simundervisning eller besök i kommunens naturskola. Rektor fattar 
beslut om hur eleverna fördelas på klasser eller grupper och hur lärarnas 
tjänstgöring skall organiseras inom ramen för dessa kommunala beslut. 
När det gäller förskolan är det naturligt att nämnden eller styrelsen 
behandlar t.ex. ramar för förskolans öppettider eller fördelningen av tiden 
över veckans dagar. 

Rektor i skola med enskild huvudman 

De principer som redovisats ovan kommer också att gälla för skolor med 
enskild huvudman. En skola med enskild huvudman kan ha en 
grundläggande pedagogisk idé, som utgör själva orsaken till att skolan 
etablerats. Rektor kan då självklart inte fatta beslut som strider mot 
denna grundidé. Om rektor fattar sådana beslut som allvarligt avviker 
från skolans pedagogiska inriktning skulle det till och med kunna 
medföra en risk för att skolans godkännande återkallas. 
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7.4 Ledningen av utbildningen  

Regeringens förslag: Vid skolenheterna skall det finnas rektorer. 
Rektorn skall leda och samordna det pedagogiska arbetet inom sitt 
verksamhetsområde.  

Det skall åligga rektorn att särskilt verka för att utbildningen 
utvecklas. Rektorn skall besluta om enhetens inre organisation och i 
övrigt fatta de beslut som framgår av särskilda föreskrifter i den nya 
lagen eller annan författning.  

En rektor skall få uppdra åt en sådan befattningshavare vid 
skolenheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra 
enskilda ledningsuppgifter och besluta i frågor som ankommer på 
rektor. Rektors beslutanderätt enligt särskilda föreskrifter skall dock få 
överlåtas till annan endast om det anges särskilt i dessa föreskrifter. 

Som rektor skall bara den få anställas som genom utbildning och 
erfarenhet har pedagogisk insikt. 
 
Kommitténs förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. 
Remissinstanserna: De flesta remissinstanser som har yttrat sig är 

positiva till att rektors roll förtydligas och att rektor får delegera frågor. 
Riksdagens ombudsmän (JO) samt Nacka och Sollentuna kommuner 

påpekar att det utifrån ett medborgarperspektiv är viktigt att det tydligt 
framgår vem som fattar besluten och hur de hanteras. Myndigheten för 
skolutveckling anser att det klarare bör framgå vad enhetens inre 
organisation innefattar. Vidare vill man betona betydelsen av att elevers 
rättssäkerhet garanteras genom att peka på hur sådana beslut kan 
överklagas. Specialpedagogiska institutet är däremot negativt till att 
rektor får delegera beslut då det inte gynnar en likvärdig utbildning och 
inte heller rättssäkerheten för ett enskilt barn eller en enskild elev. 
Stockholms kommun instämmer med förslaget och anser att det är 
angeläget att det finns en rektor inom samtliga skolformer samt att det 
ställs krav på pedagogisk kompetens. 

 
Skälen för regeringens förslag 

Rektors ledningsansvar för den pedagogiska verksamheten 

En generell bestämmelse införs i skollagen om att rektor genom sin 
ledning och samordning av det pedagogiska arbetet beslutar om enhetens 
inre organisation och fattar de beslut som framgår av särskilda 
föreskrifter i skollag eller annan författning. I detta innefattas ansvar för 
och beslut om övergripande organisation av det pedagogiska arbetet, 
arbete med barn och elever i behov av särskilt stöd, formerna för 
samarbete mellan skolan och hemmen, skolans kontakter med föräldrar, 
näringslivet och det omgivande samhället, kompetensutveckling av 
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personalen etc. Denna generella bestämmelse om rektors befogenhet 
kommer att medföra avreglering och omreglering inte bara i lagen utan 
också i förordningar och läroplaner. Exempelvis föreslår regeringen att 
bestämmelser om skolplan och lokal arbetsplan utgår. (Se vidare avsnitt 
8.1 om systematiskt kvalitetsarbete). Det är naturligt att även vissa 
bestämmelser på förordningsnivå kan utgå i samband med denna 
avreglering, eftersom de kan anses ingå i rektors beslut om den inre 
organisationen. Den uppräkning som finns av rektors uppgifter i 
läroplanerna behöver som konsekvens också ses över och gallras. Vissa 
bestämmelser om stöd, betyg, trygghet och studiero  m.m. finns i detta 
förslag i lagen i stället för i förordning och får därmed en mer generell 
karaktär.  

Rektors ansvar för verksamhetens pedagogiska utveckling och inre 
organisation blir genom dessa åtgärder tydligare och i vissa avseenden 
mindre detaljstyrd. Rektorn skall i övrigt fatta de beslut som framgår av 
särskilda föreskrifter i den nya lagen eller annan författning, t.ex. arbetet 
för att förebygga, upptäcka och åtgärda alla typer av kränkande 
behandling eller de beslut som rör enskilda elever och är 
myndighetsutövning, t.ex. ledighet, befrielse från obligatoriska inslag 
m.m. Hit hör också det systematiska kvalitetsarbetet på skolenhetsnivå, 
formerna för elevinflytande och föräldramedverkan och utarbetande av 
lokala ordningsregler tillsammans med elever, personal och 
vårdnadshavare. 

Detta betyder en större frihet att organisera och driva verksamheten 
enligt lokala förutsättningar och behov både för huvudmannen och för 
rektorn som chef. Rektor har ansvar för personalens olika 
ansvarsområden, övergripande tidsplanering, valbara inslag etc. Även 
möjligheten att delegera vissa beslut från rektor till en annan tjänsteman 
gör att decentraliseringen kan ta ytterligare ett steg. Det är väsentligt att 
det är tydligt för alla berörda vem som har ansvaret för de beslut, som i 
skollagen skall fattas av rektor. Även om man i en förskola med enskild  
huvudman eller en fristående skola kan välja att benämna 
befattningshavaren för något annat, skall det vara tydligt vem som 
upprätthåller funktionen som rektor. I lagens mening är alltså denna 
befattningshavare eller den som beslutanderätten överlåtits till rektor, 
även om skolan väljer en annan benämning. 

Det delade ansvaret mellan huvudman och rektor är dock, som tidigare 
nämnts, inte alltid problemfritt t.ex. när det gäller stödinsatser för en 
elev. Den pedagogiska bedömningen och rättssäkerhetsaspekterna kan 
komma i konflikt med budgeten. Inom skolan, kommunen eller styrelsen 
blir det en fråga om resursfördelning och prioritering och rektor kan 
självfallet inte fatta beslut som går utöver de medel som tilldelats 
verksamheten. 
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Huvudmannen har alltid det övergripande ansvaret för verksamheten 
och kan påverka inriktningen bl.a. genom beslut om dimensionering och 
fördelning av resurser, liksom genom chefstillsättningar. Men det är 
framför allt i uppföljnings- och utvärderingsprocessen huvudmannen kan 
få kännedom om eventuella brister och därmed ta sitt ansvar för att 



 
 

 

 

åtgärda dem. Detta gäller även om rektor har den formella befogenheten 
att fatta beslut i enskilda ärenden, t.ex. om organisationen av det 
pedagogiska arbetet eller stödåtgärder för en elev. En kontinuerlig dialog 
mellan huvudman och rektor och en samsyn på utvecklingen av 
verksamheten är därför en förutsättning för en väl fungerande 
verksamhet och ett effektivt resursutnyttjande. 

Rektor i förskola och fritidshem 

Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet 
har pedagogisk insikt. Regeringen anser i likhet med kommittén att 
kravet på pedagogisk insikt för att kunna anställas som rektor skall gälla 
alla skolformer och fritidshemmet. Även förskolan och fritidshemmet 
kommer således att omfattas av bestämmelserna om rektors ledning och 
ansvar.  

För att befästa förskolans ställning som en del av utbildningssystemet 
samt för att förstärka dess kvalitet och likvärdighet skall enligt detta 
förslag förskolan som egen skolform ha samma sorts ledning som andra 
skolformer. På samma sätt skall också ledningens ansvar regleras i 
skollagen. Det lokala ansvaret för förskolan och fritidshemmet skall vila 
på rektor, som tillsammans med medarbetarna utvecklar verksamheten i 
förhållande till skollagen, läroplanen och andra författningar liksom de 
riktlinjer som givits av huvudmannen. Rektor skall särskilt inrikta sig på 
läroplanens värdegrundsuppdrag, förskolans systematiska kvalitetsarbete 
och kvalitetsredovisning samt leda medarbetarna på ett sådant sätt att 
verksamheten utmanar och stöder den pedagogiska utvecklingen i alla 
avseenden. Det skall vara tydligt för personal, barn och föräldrar vem 
som har ansvaret för ledningen och samordningen av det pedagogiska 
arbetet och förskolans inre organisation och vad ansvaret innebär. 

Eftersom förskola och skola oftast ingår i samma förvaltnings-
organisation i en kommun är det rimligt att också ha gemensam reglering 
och ge samma förutsättningar till alla chefer i organisationen. I 93 
procent av landets kommuner har i dag förskola och skola en gemensam 
nämnd och en gemensam förvaltning. Det är naturligt att ledningen av 
förskola och skola ges samma benämning, ansvar och befogenheter 
oavsett hur verksamheterna är organiserade. Enhetlig ledning för alla 
verksamhetsformer bör också främja och underlätta integrationen mellan 
förskola, förskoleklass, skola och fritidshem och utvecklingen av en 
gemensam syn på barns och ungdomars utveckling och lärande. 

Det skall vara möjligt för en rektor att ge i uppdrag till en 
befattningshavare, som har tillräcklig kompetens och erfarenhet, att 
fullgöra enskilda beredningsuppgifter. Det innebär att rektor skall kunna 
delegera vissa uppgifter som rör t.ex. förskolan eller någon annan 
definierad del av verksamheten till någon som är lämpad att ansvara för 
dessa uppgifter. Rektor skall dock inte kunna avhända sig ansvaret utan 
det handlar om delegering av vissa ledningsuppgifter. 
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Enligt regeringens uppfattning är förslaget om att även förskolorna 
skall ha rektorerna väl i linje med den allmänna utvecklingen i 
kommunerna och synen på förskolan som en integrerad del av 
utbildningssystemet. I propositionen Kvalitet i förskolan (2004/05:11) 
gjorde regeringen den bedömningen att införandet av funktionen rektor i 
förskolan inte skulle innebära några ekonomiska konsekvenser för 
kommunerna. Kommunen beslutar om ledningsorganisationen även 
fortsättningsvis. Regeringen anser inte att förändringen är negativ i 
relation till den kommunala självstyrelsen, även om regleringen innebär 
en tydligare statlig styrning av ledningsorganisationen inom förskolan än 
i dag. Inga remissinstanser har heller anfört sådana invändningar mot 
förslaget. 

Rektor vid förskolor och skolor med enskild huvudman 

De fristående skolorna är sedan år 2001 skyldiga att uppfylla samma krav 
på rektors bakgrund som offentliga skolor. Denna bestämmelse om krav 
på pedagogisk insikt och erfarenhet för rektor är enligt regeringen en 
viktig markering av rektors ansvar för den pedagogiska verksamheten. 
Rektor är underställd styrelsen för den fristående skolan.  

Skollagskommittén har låtit oberoende experter göra en bedömning av 
vilka konsekvenserna blir, om samma bestämmelser om rektors ansvar 
införs i skolor med enskild huvudman som i de kommunala. Enligt 
Riberdahl och Meyer (se bilaga 3 till Skollagskommitténs betänkande 
Rektor i enskilda skolor) bör det som anses som myndighetsutövning i 
den offentliga skolan också anses som myndighetsutövning i en skola 
med enskild huvudman, under förutsättning att verksamheten grundas på 
samma eller likartade författningsbestämmelser. En reglering av rektors 
pedagogiska ansvar i en skola med enskild huvudman av den typ och 
omfattning som finns i dag i läroplan och skolförfattningar är enligt 
författarna möjlig inom den associationsrättsliga lagstiftningen och 
stiftelselagen utan särreglering. Den kan dock påverka den faktiska 
ansvarsfördelningen inom en skolenhet. Regeringen föreslår med stöd av 
ovanstående att regleringen av rektorer i förskolor och skolor med 
enskild huvudman skall vara densamma som för rektorer i en offentlig 
förskola eller skola. Genom förslaget att rektor får delegera enskilda 
ledningsuppgifter och beslutanderätt i vissa frågor får förskolor och 
skolor med enskild huvudman dock vidgade möjligheter att delegera den 
dagliga pedagogiska ledningen och samordningen. 

7.5 Ansvaret för undervisningen 

7.5.1 Lärare 
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Regeringens förslag: Vid varje skolenhet inom förskolan och 
fritidshemmet skall det finnas lärare. Dessa skall ha det övergripande 
ansvaret för undervisningen. Därutöver kan det för undervisningen i 



 
 

 

 

förskolan och fritidshemmet finnas annan personal med sådan 
utbildning eller erfarenhet att barnens och elevernas utveckling och 
lärande främjas. I övriga skolformer skall det finnas lärare som har 
ansvaret för undervisningen. 

I den obligatoriska skolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 
behålls i huvudsak de bestämmelser om lärares behörighet, anställning 
och behörighetsbevis som finns i dag. Ett lämplighetskrav införs dock 
för anställning av lärare utan lärarutbildning för högst ett år i sänder. 
För utbildning vid en skolenhet med speciell pedagogisk inriktning 
skall finnas möjlighet till undantag från bestämmelserna om 
behörighet och anställningsvillkor.  
 
Kommitténs förslag: Stämmer delvis överens med regeringens 

förslag. Behöriga lärare, dvs. lärare med lärarutbildning eller obehöriga 
lärare med tillsvidareanställning, skall ansvara för undervisningen. Detta 
gäller alla skolformer. Annan personal i förskola och fritidshem regleras 
inte. Undervisande personal i skolan, som inte är behörig, och som därför 
bara anställs för högst ett år i taget, skall få utföra läraruppgifter men är 
definitionsmässigt inte lärare och får därför inte heller sätta betyg.  

Remissinstanserna: Majoriteten av remissinstanserna är negativa till 
att samma behörighetsregler skall gälla inom förskolan som inom skolan. 
Framför allt menar man att reglerna strider mot tanken inom förskolan 
med ett arbetslag där både förskollärare och barnskötare arbetar. 
Myndigheten för skolutveckling är tveksam till att lärarbegreppet skall 
gälla för förskola och fritidshem. Det finns en risk att detta kan leda till 
en uppdelning av omsorg och pedagogik i stället för den helhetssyn som 
ofta är integrerad i bland annat förskolans och fritidshemmets sätt att 
arbeta. Vidare är LO, Svenska kommunalarbetarförbundet och ungefär 
2000 protestbrev negativa till att barnskötare enligt deras tolkning inte 
kan få tillsvidareanställning i förskolan. Några remissinstanser är positiva 
till kommitténs förslag, såsom Hallstahammars, Lunds och Malmö 
kommuner samt Svenska Kommunförbundet, men man anser att 
barnskötare bör omnämnas i lagtexten. 

Ett par remissinstanser, bl.a. Lärarhögskolan i Stockholm, Lärarnas 
Riksförbund och Kalmar kommun, anser att frågan om en legitimering av 
lärare borde utredas. Arbetsmarknadsstyrelsen anser att de personer som 
år efter år arbetar i skolan på ettårskontrakt genom lärande i arbetet borde 
ha förvärvat betydande kompetens i läraryrket, som bör kunna valideras 
och leda till formell behörighet med möjlighet till tillsvidareanställning.  

Bland de remissinstanser som är positiva till kommitténs förslag finns 
bland annat Umeå Universitet, Malmö Högskola, Högskolan i Jönköping, 
Uppsala och Åmåls kommuner, BRIS, Lärarförbundet, Lärarnas 
Riksförbund, SACO och Sveriges Skolledarförbund. 

 
Skälen för regeringens förslag 
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Lärarnas insatser avgörande för kvaliteten 



 
 

 

 

Att det finns utbildade, kunniga och engagerade lärare är en förutsättning 
för en bra undervisning och verksamhet i övrigt i skolan och för att 
utbildningsmålen skall kunna förverkligas. Lärarnas insatser är 
avgörande för kvaliteten i skolan och för skolans utveckling. 

Regeringen har under de senaste åren vidtagit en rad åtgärder för att 
öka antalet utbildade lärare. De viktigaste åtgärderna är införandet av en 
ny lärarutbildning samt det kraftigt utökade uppdraget till universitet och 
högskolor med lärarutbildning att utbilda fler lärare. Arbetet för en 
utbyggd lärarutbildning har medfört att antalet antagna i 
lärarutbildningen har ökat.  

Regeringen har också tagit initiativ till särskilda lärarutbildningar som 
syftar till att obehöriga lärare skall kunna komplettera sin utbildning. 
Utbildningen kombinerar studier på halvtid med tjänstgöring som lärare 
på halvtid. För att rekrytera fler behöriga lärare till skolan är det också 
viktigt att skolhuvudmännen skapar goda arbetsvillkor för lärarna och 
gör skolan till en attraktiv arbetsplats. Arbetsgivarna har ett ansvar för att 
rekrytera ny personal men måste också ta till vara och se till att behålla 
sin personal. I detta ansvar ingår att erbjuda nyanställda, oerfarna och 
obehöriga lärare stöd och ledning, så att kvaliteten upprätthålls.  

Regeringen har med stort intresse sett den utveckling mot arbete i 
arbetslag, som blivit allt vanligare under de senaste åren. Arbetslagen är 
sedan länge en väl etablerad arbetsform i förskolan och fritidshemmet 
men ses också alltmer som den naturliga arbetsformen också i grund- och 
gymnasieskolan. Härigenom underlättas ett effektivt utnyttjande av 
kompetensen hos medarbetarna, särskilt vid ett individualiserat och 
tematiskt arbetssätt. Genom att delta i de professionella samtal, som 
utvecklas i arbetslaget, kan också oerfarna och obehöriga lärare få stöd, 
bl.a. när det gäller frågor om bedömning och betygssättning. 

Skolan, som är en av landets största arbetsplatser, har ett brett 
arbetsfält och bör kunna erbjuda många vägar till yrkesmässig och 
personlig utveckling. Skolan är också en mångfasetterad och komplex 
verksamhet, där flera olika personalkategorier och kompetenser behövs. 
Utöver pedagogiskt utbildad personal har kommunerna främst valt att 
satsa resurser på elevvårdande och elevstödjande personal.  

Huvudmannen skall sträva efter att anställa behöriga lärare  

I dag finns tre olika kategorier av lärare i skolan: utbildade lärare med 
tillsvidareanställning, lärare utan föreskriven lärarutbildning men med 
tillsvidareanställning samt lärare utan föreskriven lärarutbildning med 
tidsbegränsad anställning på högst ett år. I den rättsliga regleringen har 
alla lärare samma uppgifter och ansvar oavsett utbildning och 
anställningsform. Rektor, lärare, studie- och yrkesvägledare och 
personalen inom skolhälsovården regleras i dag i skollagen. I skolan 
finns dessutom annan personal som inte regleras i skollagen. Inom 
förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen gäller särskilda regler. 
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Regeringen anser att det finns goda skäl att i den nya skollagen 
markera att lärarprofessionen är en viktig förutsättning för skolans 
måluppfyllelse. Huvudinriktningen måste alltid vara att arbetsgivaren 
söker en lärare med adekvat utbildning till de arbetsuppgifter som skall 
utföras. Den bestämmelse som finns i dag om att en huvudman är skyldig 
att använda lärare som har en utbildning avsedd för den undervisning de i 
huvudsak skall bedriva skall därför behållas. Undantag får endast göras 
om det inte finns tillgång till en lärare med sådan utbildning eller något 
annat särskilt skäl med hänsyn till barnen eller eleverna.  

Andelen obehöriga lärare som arbetar i skolorna är enligt regeringens 
uppfattning alltför hög. Inom den kommunala grundskolan saknade år 
2003 ca 18 procent av lärarna pedagogisk examen och i gymnasieskolan 
över en femtedel. I de fristående skolorna är motsvarande siffror 
betydligt högre − 39 procent i grundskolan och nära 50 procent i 
gymnasieskolan. Andelen tillsvidareanställda obehöriga lärare är också 
betydligt högre i de fristående skolorna än i de kommunala. 

Det finns olika skäl till att andelen behöriga lärare variera i skolor i 
olika skolformer, i olika ämnen, mellan kommuner och skolor med olika 
huvudmän. Under lång tid har det t.ex. varit svårt att rekrytera behöriga 
lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen och insatser för att öka 
tillgången har gjorts både på statlig och på kommunal nivå. Detsamma 
gäller lärare i vissa praktiskt-estetiska ämnen liksom vissa regionala 
obalanser.  

Även skillnaden i andel behöriga lärare mellan fristående skolor och 
kommunala skolor kan ha flera orsaker. Exempelvis kan vissa fristående 
skolor ha en sådan profil att det inom det området kan vara svårt att få 
tillgång till behöriga lärare. 

Regeringen anser att utgångspunkten skall vara att det är lärare med 
föreskriven utbildning som skall undervisa i skolan och att annat skall 
betraktas som undantagsfall. Ibland förekommer det dock att 
arbetsgivaren av olika skäl inte får tillgång till en lärare med föreskriven 
utbildning och därför blir tvungen att anställa personal, som i formell 
mening är obehörig, för ett år i taget. Huvudmannen har ett ansvar för att 
uppmuntra den obehöriga läraren att påbörja en utbildning som leder till 
behörighet, t.ex. genom de tidigare nämnda särskilda lärarutbildningar 
som syftar till att obehöriga lärare skall kunna komplettera sin utbildning 
genom en kombination av studier på halvtid och tjänstgöring som lärare 
på halvtid. Huvudmannen har också ansvar för att de personer som 
anställs för ett år i taget har tillräcklig kännedom om skolans 
styrdokument för att eleverna skall få en likvärdig utbildning. De som 
inte redan har sådana nödvändiga kunskaper skall erbjudas 
kompetensutveckling.  
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Krav på kunskap om styrdokumenten gäller naturligtvis i ännu högre 
grad, om huvudmannen erbjuder en person utan föreskriven utbildning 
tillsvidareanställning. Även skälen till varför huvudmannen erbjuder 
tillsvidareanställning kan variera. Det kan i vissa fall handla om en 
erfaren och väl fungerande person, som kanske också har en gedigen 
ämnesutbildning, men saknar pedagogisk utbildning. Huvudmannen 



 
 

 

 

riskerar att stå utan lärare vid terminens början om inte personen erbjuds 
tillsvidareanställning. Det finns dock även exempel på att personer utan 
föreskriven utbildning erbjudits tillsvidareanställning trots att det t.o.m. 
funnits arbetslösa lärare att tillgå. Förutsättningen för att arbetsgivaren 
skall kunna tillsvidareanställa en lärare utan föreskriven utbildning är att 
alla möjligheter att hitta en behörig lärare är uttömda.  

Regeringen avser att ta initiativ till en kartläggning och analys av 
förekomsten av och orsakerna till tillsvidareanställningar av personer 
utan föreskriven lärarutbildning som underlag för en vidare diskussion 
om tänkbara åtgärder på området. Det finns också behov av att inom 
ramen för denna analys få mer kunskap om skälen till varför andelen 
obehöriga lärare varierar så starkt mellan olika skolformer, mellan 
kommuner och mellan olika huvudmän. 

Lärare och annan personal i förskolan och fritidshemmet 

Personalens kompetens och engagemang är den viktigaste faktorn för att 
skapa god kvalitet i förskolan och fritidshemmet. I förskolan och 
fritidshemmet arbetar personalen tillsammans i arbetslag utifrån en 
helhetssyn på barnen och deras utveckling och lärande. En pedagogisk 
verksamhet har formats där omsorg, omvårdnad, fostran och lärande 
integreras. 

Regeringen anser att regleringen av personalens ansvar i förskolan 
behöver förtydligas och preciseras. I propositionen Kvalitet i förskolan 
(prop. 2004/05:11) aviserade regeringen att förslag om förändring i 
denna riktning skulle läggas i samband med en proposition om en ny 
skollag. Regeringen föreslår att en bestämmelse införs, som innebär att 
det i förskolan och fritidshemmet skall finnas lärare med lärarexamen 
med inriktning mot förskola eller fritidshem. Dessa lärare skall ha det 
övergripande ansvaret för barnens utveckling och lärande. Förskollärarna 
och fritidspedagogerna får det övergripande ansvaret för att 
verksamheten överensstämmer med målen för förskolan och 
fritidshemmet samt tillgodoser barnens behov. Syftet är att befästa och 
förstärka kvaliteten i förskolans och fritidshemmets pedagogiska arbete. 
Utöver lärarna anges även annan personal i förskolan och fritidshemmet i 
skollagen. Främst avses personal med anställning som barnskötare, men 
även annan personal i förskolan skall kunna tillsvidareanställas. 
Regeringen anser att såväl förskollärare som barnskötare behövs i 
förskolan. Det är viktigt att personal med olika kompetenser kan bidra till 
förskolans utveckling och ingå i arbetslagen. 

Lärare i förskoleklassen, den obligatoriska skolan och de frivilliga 
skolformerna 
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Av 2 kap 8 § i regeringens förslag till skollag följer att rektor har det 
övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot 
målen för utbildningen. Lärare ansvarar för att undervisningen 



 
 

 

 

överensstämmer med målen för utbildningen och möter varje elevs 
specifika behov utifrån detta. Ansvaret omfattar planering, 
genomförande, utvärdering och utveckling samt kontaktarbete. 

För övriga skolformer finns i regeringens förslag vid varje skolenhet 
lärare, som har ansvaret för undervisningen. Inga andra 
personalkategorier avseende undervisning regleras. Huvudmannens 
skyldighet att använda lärare som har en utbildning avsedd för den 
undervisning de i huvudsak skall bedriva innebär samma reglering som i 
dag.  

Bestämmelserna om anställningsform m.m. i regeringens förslag är 
desamma som i dag med två undantag. Rekvisitet särskilda skäl är 
borttaget i uppräkningen av de krav som ställs för att obehöriga skall få 
anställas som lärare utan tidsbegränsning. De särskilda skäl som kan 
tänkas förekomma är enligt regeringens uppfattning de som finns explicit 
uttryckta i bestämmelsen, nämligen att det saknas sökande som uppfyller 
kraven på behörighet, att sökanden har motsvarande kompetens för den 
undervisning som anställningen avser och att det finns skäl att anta att 
sökanden är lämpad att sköta undervisningen. Någon ändring i sak är 
alltså inte avsedd. Snarast är det en förenkling av bestämmelsen som har 
eftersträvats. 

Regeringen har med oro noterat att tillsvidareanställningar av lärare 
utan föreskriven utbildning tycks öka. Skälen till detta kan säkert variera 
men en gemensam faktor kan vara att rektor och skolhuvudman är 
oroliga för att inte få tag i behörig personal. För att inte riskera att förlora 
en välkänd och pålitlig vikarie kanske rektor tillsvidareanställer denna, 
även om vikarien saknar adekvat pedagogisk utbildning. Regeringen vill 
betona att arbetsgivaren skall vidta aktiva åtgärder för att i första hand 
finna en lärare med föreskriven utbildning.  

Skärpta krav för att få anställas som lärare ett år i taget 

Regeringen föreslår en förändring i bestämmelserna om anställning av 
lärare. Ett krav på att sökanden kan antas vara lämpad att sköta 
undervisningen införs, i likhet med det som gäller för 
tillsvidareanställning av en person som inte har föreskriven 
lärarutbildning. Detta innebär en skärpning av kraven på den person som 
skall anställas för högst ett år i sänder. Även om det kan förefalla 
självklart att arbetsgivaren anställer en person som är lämpad för sin 
uppgift, är det ändå en markering av att det är i undantagsfall som en 
person utan föreskriven utbildning får anställas för att sköta 
läraruppgifter. Arbetsgivaren kan inte slå sig till ro med att 
personalsituationen tillfälligt är löst genom att anställa en person utan 
adekvat pedagogisk utbildning men med förutsättningar att klara sin 
uppgift. Även om många som saknar lärarutbildning utför ett 
förtjänstfullt arbete, måste arbetsgivaren hela tiden aktivt söka personal 
som uppfyller kraven på utbildning även i formellt avseende.  
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Regeringen ser emellertid en del olägenheter med Skollagskommitténs 
förslag, som innebär att den, som anställs för högst ett år, beskrivs som 
någon som utför läraruppgifter. Det måste finnas en beteckning på den 
person som utför läraruppgifterna, bl.a. för att man i andra bestämmelser 
i skollagen skall kunna rikta sig till alla lärare utan att i varje enskilt fall 
dela upp dem i olika kategorier beroende på utbildning. Läroplanerna 
riktar sig också allmänt till läraren utan att skilja på utbildning, 
behörighet eller anställningsform. Regeringen föreslår därför att dagens 
bestämmelser kvarstår, dvs. en person som utför läraruppgifter utan att 
ha föreskriven utbildning och som anställts enligt kraven i 2 kap. 16 § 
skall kallas lärare. Detta utgör emellertid inget hinder för att enstaka 
bestämmelser utformas så att de bara omfattar behöriga lärare och andra 
lärare med tillsvidareanställning, t.ex. i bestämmelsen om betygssättning 
i den nya lagen. 

Undantag från behörighetsbestämmelserna 

I dag finns bestämmelser i förordningen (1996:1206) om fristående 
skolor om att waldorfskolor inte behöver tillämpa bestämmelserna om 
behörighet och anställningsvillkor för lärare, eftersom det finns en 
särskild lärarutbildning för waldorf-lärare. Regeringen anser att 
möjlighet till undantag skall finnas även i den nya skollagen för 
utbildning vid en skolenhet med speciell pedagogisk inriktning. 
Regeringen föreslår därför ett bemyndigande som innebär att regeringen 
får meddela föreskrifter om undantag från behörighetsbestämmelserna.   

Betygssättning 

Skollagskommittén föreslog att endast lärare som uppfyller kraven för 
behörighet eller tillsvidareanställning skall få ansvar för bedömning och 
betygssättning av de elever, som han eller hon undervisat. En lärare, som 
anställts för bara ett år i taget, skulle då överlämna ansvaret för 
betygssättningen till en annan lärare på skolan. Regeringen anser 
emellertid att detta skulle kunna medföra negativa konsekvenser för 
arbetsfördelningen inom lärarkollegiet. Dessutom är det av hänsyn till 
elevernas rättssäkerhet viktigt att den som undervisat dem aktivt deltar i 
betygssättningen. Regeringen föreslår därför att en lärare utan 
föreskriven utbildning som inte uppfyller kraven för 
tillsvidareanställning, enligt tidigare definition, skall sätta betyg 
tillsammans med en behörig lärare. Är de inte överens skall rektor fatta 
beslut om betyg. Regeringen har valt att lägga denna bestämmelse i 
betygsavsnittet och förslaget presenteras därför i avsnitt 9.7.3.   

Höjning av läraryrkets status  
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För att öka skolans måluppfyllelse och samtidigt stärka läraryrkets status 
har regeringen initierat en rad åtgärder på det nationella planet. 



 
 

 

 

Regeringen har inbjudit representanter för lärar- och 
skolledarorganisationerna samt arbetsgivarnas företrädare till 
rundabordssamtal om läraryrkets status och utveckling. Lärarna behöver 
enligt regeringens uppfattning få bättre utvecklings- och 
karriärmöjligheter. Att forska nära sin egen praktiska verklighet är t.ex. 
ett sätt för en lärare att dels utveckla sin egen profession och dels bidra 
med värdefull kompetens i arbetslaget och skolan.  

Det finns skäl för parterna att diskutera olika möjligheter att införa 
något slags nivåsystem, en karriärstege, inom läraryrket. Detta är främst 
en fråga för arbetsgivare och arbetstagare att sluta avtal om, men 
regeringen anser att olika modeller för hur ett sådant system skulle kunna 
se ut bör diskuteras. Regeringen har för avsikt att återkomma i denna 
fråga. 

Andra kvalitetshöjande åtgärder 

Timplanedelegationen (U 1999: 08) tillsattes 1999 med uppdrag att 
förbereda, leda, stödja och utvärdera en försöksverksamhet, där 79 
kommuner inom ramen för den totala garanterade undervisningstiden 
skulle få organisera utbildningen i grundskolan utan timplan. I mars 2004 
redovisade delegationen ett delbetänkande, där det konstaterades att 
timplanen passar dåligt i en mål- och resultatstyrd skola samt att 
timplanen kan och bör avskaffas. Delegationen konstaterade också att de 
skolor som arbetat utan nationell timplan i vissa avseenden uppnått bättre 
resultat än andra skolor. 

Timplanedelegationens slutbetänkande skall presenteras den 15 
oktober 2005 och därefter kommer regeringen att fatta beslut om 
timplanens framtid. Regeringen anser att ett avskaffande av timplanen 
förutsätter en översyn av de nationella målen och andra instrument för att 
trygga likvärdigheten i skolan. Trots en allmän avreglering under det 
senaste decenniet så är antalet mål i de nationella styrdokumenten för 
skolan mycket stort. I grundskolan uppgår antalet mål att uppnå och 
betygskriterierna bara för ämnena svenska, engelska och matematik till 
cirka 400 stycken. Risken finns att antalet mål har blivit för många och 
att målstyrningen därmed har urholkats. Regeringen avser av dessa skäl 
att tillsätta en expertgrupp som får i uppdrag att se över hur nuvarande 
mål- och uppföljningssystem med målnivåer och nationella prov kan 
stärkas och utvecklas för att bibehålla och öka kvaliteten i utbildningen. I 
detta sammanhang kommer även kursplanerna för grundskolan att 
behöva ses över. Målen bör enligt regeringen bli färre och tydligare och 
kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget bör prioriteras. 

 I den översyn av gymnasieskolans kursplan som Skolverket för 
närvarande genomför på regeringens uppdrag ingår att göra en 
bedömning av hur antalet mål kan minskas. Detta är bl.a. med anledning 
av ett system med ämnesbetyg skall införas. I uppdraget påpekar 
regeringen att få och tydliga mål gör målstyrningen mer effektiv. 
Kursplanerna måste vara tillräckligt tydliga för att ge stöd för en 
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likvärdig bedömning, men samtidigt så flexibla att de ger utrymme för 
lärare och elever att själva utforma undervisningen, dvs. innehåll och 
arbetssätt med utgångspunkt i ämnesmål och kursmål. 

Regeringen har också gett Skolverket i uppdrag att, inom ramen för 
nuvarande system, redogöra för de behov av omedelbara preciseringar 
eller förtydliganden i vissa av grundskolans kursplaner och i det 
nationella uppföljningssystemet, som verket bedömer nödvändiga utifrån 
resultaten i den nationella utvärderingen av grundskolan, PISA och 
TIMSS. I uppdraget ingår också att föreslå nödvändiga justeringar i de 
kursplaner för grundskolan där brister i elevers kunskaper har 
konstaterats, främst i matematik och svenska. En målstyrd skola 
förutsätter tydliga mål och uppföljningssystem som kan garantera att alla 
elever får de kunskaper som krävs för att nå målen. 

7.5.2 Lärare med forskarutbildning 

Regeringens förslag: Huvudmannen skall sträva efter att för 
undervisning anställa lärare som har forskarutbildning.  

Om en behörig sökande till en anställning som lärare har 
forskarutbildning och de sökande i övrigt har likvärdiga meriter skall 
huvudmannen ge den sökande med forskarutbildning företräde vid 
anställningen, om detta även med hänsyn till organisatoriska och 
ekonomiska överväganden är motiverat. 
 

Kommitténs förslag: Överensstämmer delvis med regeringens förslag. 
Remissinstanserna: Få remissinstanser har yttrat sig i denna fråga. Av 

dem som har yttrat sig anser Umeå universitet att det är positivt att man 
anställer lärare med forskarutbildning. Däremot avstyrker Statens 
skolverk och Norrtälje kommun förslaget. De menar att det är svårt att 
rekrytera lärare med forskarbakgrund och att inget säger att en god 
forskare är en god pedagog. Skolväsendets överklagandenämnd finner 
det inte självklart att åläggandet för huvudmannen att försöka anställa 
lärare med forskarutbildning bör utformas så att kravet blir lika starkt i 
t.ex. gymnasieskolan och förskolan. 

Skälen för regeringens förslag: I nuvarande reglering sägs att varje 
kommun och landsting skall sträva efter att för undervisning i 
gymnasieskolan, gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning 
anställa lärare som har forskarutbildning.  

Skollagskommittén har föreslagit att huvudmannen skall sträva efter 
att för undervisningen anställa lärare som har forskarutbildning, utan att 
ange specifika skolformer. För övrigt har inte kommittén närmare 
kommenterat förslaget, men utgångspunkten är dock att bestämmelserna 
så långt som möjligt bör vara desamma för alla skolformer och alla 
huvudmän.  
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Dagens skola ställer delvis nya och högre krav på lärarna och deras 
förmåga att analysera och utveckla den pedagogiska professionen. I 
propositionen En ny lärarutbildning (prop. 1999/2000:135) konstaterade 



 
 

 

 

regeringen att skolans uppgift att vägleda eleverna till ett kritiskt 
prövande förhållningssätt blir viktigare allteftersom informationsflödet 
blir intensivare. Lärarna måste kunna utvärdera sin egen verksamhet och 
dess resultat samt elevernas kunskaper och arbetssätt. Ett viktigt skäl till 
att forskningen och forskarutbildningen stärks är att öka och bredda 
kunskaperna kring lärande och pedagogiskt arbete så att läraryrket kan 
utvecklas. Därför gjorde regeringen den bedömningen att andelen 
forskarutbildade lärare inom lärarutbildningen och i skolan bör öka. 

Liksom i annan offentlig verksamhet utgör forskning och 
utvecklingsarbete viktiga faktorer för att främja kvaliteten i skolan. 
Lärare med forskarutbildning kan bidra både genom särskilt djupa 
ämneskunskaper och genom att tillföra särskild kompetens om 
forsknings- och utvärderingsmetodik i organisationen.  I gymnasieskolan 
finns en lång tradition att det skall ingå forskarutbildade lektorer i 
kollegiet. Det kan emellertid vara värdefullt att det finns 
forskarkompetens även inom förskolan eller grundskolan i kommunen 
eller hos den enskilde huvudmannen. Samma uppfattning uttalade även 
Lärarutbildningskommittén i sitt betänkande Att lära och leda – en 
lärarutbildning för samverkan och utveckling (SOU 1999:63).  

Statens skolverk har avstyrkt förslaget med motiveringen att det inte är 
realistiskt bl.a. mot bakgrund av framtida problem med att rekrytera 
lärare. Regeringen menar att det är självklart att det i praktiken främst 
blir i gymnasieskolan de kommer att finnas. Ändå kan det vara en viktig 
symbolfråga att behovet av forskarkompetens markeras i hela 
skolväsendet. 

Skollagskommittén har föreslagit en bestämmelse, som innebär att 
huvudmannen skall sträva efter att för undervisning anställa lärare med 
forskarutbildning. Regeringen anser dock att en sådan bestämmelse inte 
får uppfattas som onödigt styrande för huvudmannen i enskilda 
anställningssituationer. Regeringen anser att det är värdefullt om 
forskningskompetens finns i organisationen men att detta för övrigt inte 
skall innebära någon inskränkning i de övriga bestämmelserna i lagen om 
lärare och villkoren för anställning av lärare. Arbetsgivaren behöver 
alltså enligt regeringens förslag inte vid varje enskild anställning söka en 
forskarutbildad lärare eller automatiskt ge en lärare med 
forskarutbildning företräde till anställningen. När en huvudman söker en 
lärare med forskarutbildning till en specifik tjänst framgår detta 
vanligtvis av platsannonsen.  

Vid en enskild anställningssituation är det rimligt att arbetsgivaren 
först bedömer hur sökanden uppfyller de allmänna villkoren om 
pedagogisk utbildning, erfarenhet och lämplighet. Eftersom de sökande 
enligt regeringens förslag skall ha likvärdiga meriter i övrigt är det först i 
en urvalssituation mellan två lämpliga kandidater, som bestämmelsen 
träder in med någon materiell verkan. Eftersom även organisatoriska och 
ekonomiska överväganden får göras kan huvudmannen välja den 
sökande som befinns lämpligast i varje enskild situation.  
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7.6 Kompetensutveckling 

Regeringens förslag: Huvudmannen skall se till att personalen ges 
möjligheter till kompetensutveckling. 
 
Kommitténs förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. 
Remissinstanserna: Få remissinstanser har kommenterat förslaget. 
Skälen för regeringens förslag: I skollagen finns i dag en 

bestämmelse om att varje kommun och landsting skall se till att 
kompetensutveckling anordnas för den personal som har hand om 
utbildningen. Alla skolhuvudmän skall vinnlägga sig om en planering av 
personalens kompetensutveckling. 

I likhet med det som uttrycks i dagens bestämmelser (2 kap. 7 a § 
skollagen) anser regeringen, att huvudmannen skall se till att lärare, 
förskollärare och fritidspedagoger som undervisar har nödvändiga 
insikter i de föreskrifter, som gäller för skolväsendet, särskilt i de 
föreskrifter som anger målen för utbildningen. Som tidigare nämnts 
gäller detta särskilt om den som anställs saknar föreskriven utbildning.  

Bestämmelsen omfattar i den nya skollagen såväl offentliga som 
enskilda huvudmän, alla skolformer och fritidshemmet. 
Kompetensutveckling skall bygga på en kontinuerlig analys av behoven 
hos skolan och hos den enskilde läraren. Om det hos huvudmannen finns 
lärare utan föreskriven utbildning bör huvudmannen också beakta de 
möjligheter som finns för den personen att påbörja en utbildning som 
leder till behörighet, t.ex. genom att delta i de särskilda lärarutbildningar 
där studier på halvtid och tjänstgöring som lärare på halvtid kombineras. 

Regeringen anser vidare att det är mycket viktigt att huvudmannen 
uppfyller sitt ansvar för att all personal får nödvändig och kontinuerlig 
kompetensutveckling för att kvaliteten i utbildningen skall kunna 
upprätthållas.  

7.7 Lokaler och utrustning 

Regeringens förslag: En generell bestämmelse om lokaler och 
utrustning skall införas i skollagen. För utbildningen skall finnas de 
lokaler och den utrustning som behövs för att syftet med utbildningen 
skall kunna uppfyllas.  
 
Kommitténs förslag: Överensstämmer delvis med regeringens 

förslag.  
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Skälen för regeringens förslag: Regeringen föreslår att en generell 
bestämmelse om lokaler och utrustning införs i skollagen. Bestämmelsen 
blir tillämplig i alla skolformer och för alla huvudmän. Detta motsvarar 
kommitténs förslag. Regeringen föreslår dessutom att bibliotekslagen 
ändras så att det blir tydligt att kravet på hålla skolbibliotek endast gäller 



 
 

 

 

grundskolor och gymnasieskolor med offentlig huvudman (se vidare 
avsnitt 29 om ändringar i annan lagstiftning). 

8 Kvalitet och inflytande 

Regeringen föreslår att systematiskt kvalitetsarbete och inflytande 
behandlas i ett gemensamt tredje kapitel i skollagen, som gäller för 
samtliga skolformer och för fritidshemmet. Lagens fjärde kapitel berör 
inte förskolan och det är inte lämpligt att ta in dessa frågor i något av de 
tre första kapitlen. Det finns dessutom flera beröringspunkter mellan 
områdena, som gör det motiverat att föra samman kvalitetsarbete och 
inflytande.  

8.1 Systematiskt kvalitetsarbete 

Regeringens förslag: Den nationella regleringen av skolplan och 
arbetsplan upphör.  

Varje huvudman inom skolväsendet för barn och ungdomar skall på 
huvudmannanivå systematiskt planera, följa upp och utvärdera sin 
verksamhet och med utgångspunkt i detta underlag årligen upprätta en 
skriftlig kvalitetsredovisning. Detta gäller med undantag för enskild 
huvudman för förskola, förskoleklass och fritidshem som godkänts av 
kommunen. Kommunens kvalitetsredovisning på huvudmannanivå skall 
dock även omfatta sådan utbildning. 

Kommunen skall erbjuda huvudmännen för de fristående skolor som är 
belägna i kommunen att ingå i kommunens kvalitetsredovisning på 
huvudmannanivå. Om en enskild huvudman begär det skall kommunens 
kvalitetsredovisning även omfatta verksamheten vid den fristående 
skolan. 

Varje skolenhet inom skolväsendet för barn och ungdomar skall på 
skolenhetsnivå systematiskt planera, följa upp och utvärdera sin 
verksamhet och med utgångspunkt i detta underlag årligen upprätta en 
kvalitetsredovisning.  

Kvalitetsredovisningen skall innehålla dels en bedömning av i vilken 
utsträckning de nationella målen för utbildningen har förverkligats, dels 
en redogörelse för vilka åtgärder som kommer att vidtas för ökad 
måluppfyllelse. Planering och kvalitetsredovisning för varje skolenhet 
skall genomföras under medverkan av lärare, övrig personal och elever. 
Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare 
skall ges möjlighet att delta i detta arbete. 

Huvudmannen skall ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål. 
Information om rutinerna skall lämnas på lämpligt sätt. 
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Huvudmannen skall se till att erforderliga åtgärder vidtas om det vid 
uppföljning och utvärdering, efter klagomål eller på annat sätt 
framkommer brister i verksamheten. 



 
 

 

 

 
Kommitténs förslag: Överensstämmer i stort med regeringens förslag. 
Remissinstanserna: Myndigheten för skolutveckling, Svenska 

Kommunförbundet, Svenskt Näringsliv och kommunerna Degerfors, 
Habo, Kalix, Mullsjö, Robertsfors, Tyresö, Umeå, Vänersborg, Örebro 
och Östersund är positiva till förslaget att den nationella regleringen av 
skolplan och arbetsplan skall upphöra. Jokkmokks och Kalmar kommuner 
är tveksamma till förslaget om att kommuner och skolor inte längre skall 
ta fram skolplan och lokala arbetsplaner och hävdar att den lokala 
förankringen kan undergrävas och en risk finnas att politiker minskar sitt 
engagemang. Handikappombudsmannen, LO, Svenska kommunal-
arbetarförbundet, Sydnärkes Utbildningsförbund och kommunerna 
Hallsberg och Kumla anser att ett borttagande av skyldigheten att 
upprätta skolplan och arbetsplan bör ersättas med tydligare regler med 
skyldighet att ta fram verksamhetsplaner i kommuner och på skolor. 
Kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Eksjö, Jönköping, Laxå, 
Nynäshamn, Södertälje och Vaggeryd anser att skolplanerna har varit ett 
bra instrument för kommunens arbete med att, utifrån lokala 
förutsättningar, nå de nationella målen. 

Statens skolverk (Skolverket), Handikappombudsmannen, Svenskt 
Näringsliv, Förskoletidningen och flera kommuner är positiva till att 
skyldigheten att upprätta kvalitetsredovisning även införs för förskolan 
och fritidshemmen. Mjölby kommun anser att kvalitetsredovisningar skall 
lämnas per läsår då det är den tidsperiod som används i skolan. 
Barnombudsmannen efterfrågar vissa minimikrav för vad redovisningen 
skall innehålla. Synskadades Riksförbund anser att hela skolans 
verksamhetsområde skall fokuseras i redovisningarna, särskilt hur skolan 
arbetar för att tillgodose behoven hos elever i behov av särskilt stöd. 
Myndigheten för skolutveckling och Tyresö kommun anser att reglerna för 
kvalitetsredovisning även skall gälla för särskilda utbildningsformer och 
annan pedagogisk verksamhet. Malmö högskola och Lindesbergs 
kommun betonar vikten av att även elever och elevers företrädare skall ha 
inflytande och medverka i planeringen av kvalitetsredovisningen. 
Jämställdhetsombudsmannen anser att jämställdhetsarbetet bör 
inkluderas i kvalitetsredovisningar.  

Riksdagens ombudsmän (JO), Handikappombudsmannen, 
Sameskolstyrelsen, Svenska Kommunförbundet och kommunerna 
Botkyrka, Hallsberg, Hallstahammar, Haninge, Huddinge, Kumla, 
Norrtälje, Nynäshamn, Robertsfors, Surahammar, Södertälje, Tyresö och 
Östersund, Elevorganisationen i Sverige, Sveriges elevråd – SVEA och 
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar är positiva till 
förslaget om att kommunen skall ha för elever och föräldrar väl kända 
rutiner för att ta emot och utreda klagomål. Kalmar kommun vill att man 
använder mer positiva uttryck som ersättning för de negativa begreppen 
klagomål och klagomålshantering. 
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Skälen för regeringens förslag: Alla barn och ungdomar skall 
erbjudas en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet. Nationell 
likvärdighet i ett decentraliserat system förutsätter att staten fastställer 



 
 

 

 

nationella mål och systematiskt följer upp och granskar att målen nås och 
att det utvecklas ett systematiskt kvalitetsarbete på lokal nivå. 
Granskning och systematiskt kvalitetsarbete måste bedrivas i varje skola 
och av varje huvudman. 

Redan i skrivelsen Utbildning för kunskap och jämlikhet – regeringens 
utvecklingsplan för kvalitetsarbetet i förskola, skola och vuxenutbildning 
(skr. 2001/02:188) slogs fast att kvalitetsarbetet måste få genomslag i alla 
verksamheter och i alla kommuner. Att detta dokumenteras är ett stöd för 
det lokala förbättringsarbetet och för dialogen mellan föräldrar och 
personal kring verksamhetens måluppfyllelse och behov av utveckling. 
Det är också ett stöd för dialogen mellan verksamheterna och 
huvudmannen. I propositionen Kvalitet i förskolan (2004/05:11) 
aviserades en skyldighet för kommunen att upprätta kvalitetsredovisning 
för förskolan och fritidshemmet samt, på övergripande kommunal nivå, 
även för familjedaghemmet, den öppna förskolan och den öppna 
fritidsverksamheten.  

Förslaget till ny skollag innebär ett genomförande av tidigare 
utfästelser och en ytterligare betoning av kvalitetsarbetets betydelse, bl.a. 
genom skärpta och förtydligade bestämmelser om krav på uppföljning 
och utvärdering av utbildningen.  

8.1.1 Kvalitetsredovisning 

Genom förslaget till ny skollag kommer krav att ställas på skriftlig 
kvalitetsredovisning för i stort sett alla former av utbildning för barn och 
ungdomar, oberoende av huvudman. Inflytandet för personal, elever samt 
barns och elevers vårdnadshavare i arbetet med skolenhetens planering 
och kvalitetsredovisning förstärks också. I dag finns regler om 
kvalitetsredovisning i förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning 
inom skolväsendet.  

Kvalitetsredovisningen i centrum för kvalitetsarbetet  

Regeringen anser att kvalitetsredovisningen bör sättas i centrum för 
kommunernas och verksamheternas kvalitetsarbete och föreslår därför, i 
likhet med skollagskommittén, att nuvarande bestämmelser om skolplan 
och arbetsplan upphör. Det framgår av 2 kap. 8 § i nuvarande skollag att 
det i alla kommuner skall finnas en av kommunfullmäktige antagen 
skolplan som visar hur kommunernas skolväsende skall gestaltas och 
utvecklas. Krav på skolan att utarbeta en arbetsplan regleras i nu gällande 
skolformsförordningar.  
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Regeringen har redan tidigare, bl.a. i skrivelsen Utvecklingsplan för 
kvalitetsarbetet i förskola, skola och vuxenutbildning (skr. 2001/02:188), 
gjort bedömningen att ett borttagande av kravet på skolplan och 
arbetsplan underlättar arbetet på lokal nivå genom att kvalitetsarbetet kan 
koncentreras på kvalitetsredovisningen och dess utvärdering mot de 
nationella målen för verksamheten. Genom att formerna för planering 



 
 

 

 

och uppföljning av lokala mål främst blir en fråga för verksamheten och 
kommunen tydliggörs också ansvarsfördelningen mellan stat och 
kommun.  

Arbetet med skolplanen har i många kommuner fungerat som en 
centralpunkt i diskussionen om den lokala skolpolitiken. För de 
kommuner som tycker att processen med att utarbeta en skolplan är 
värdefull och där dokumentet har en viktig funktion kan det vara positivt 
om detta arbete fortsätter. Regeringen vill här markera att det är kravet på 
ett särskilt dokument som kallas skolplan som upphör, liksom kraven på 
skolorna att ha dokumentet arbetsplan. Naturligtvis kan kommuner även 
fortsättningsvis utarbeta en skolplan för sitt utvecklingsarbete, liksom 
skolor en arbetsplan. 

Ett borttagande av kravet på skolplan och arbetsplan innebär därmed 
inte att huvudmän och verksamheter fritas från ansvaret att ha en 
planering för sin verksamhet. Det följer av kravet på uppföljning och 
utvärdering. Enligt regeringens mening bör också tydligt markeras att 
planering är en förutsättning för ett väl fungerande kvalitetsarbete. 
Regeringen föreslår därför ett ansvar att systematiskt planera, följa upp 
och utvärdera verksamheten och med utgångspunkt i detta underlag 
årligen upprätta skriftliga kvalitetsredovisningar. Härigenom tydliggörs 
att arbetet med att utveckla verksamheten är en process där utvärderingar 
av den befintliga situationen och redan vidtagna åtgärder måste ligga till 
grund för beslut om åtgärder för förbättring. Borttagandet av kravet på 
skolplan och arbetsplan koncentrerar detta kvalitetsarbete kring ett 
dokument som staten föreskriver – kvalitetsredovisningen. 

Kvalitetsredovisningens syfte och utformning 

Kvalitetsredovisningens primära syfte är att främja huvudmännens och 
verksamheternas lokala kvalitets- och utvecklingsarbete. Enligt förslaget 
till ny skollag skall en gång per år redovisas i kvalitetsredovisningen dels 
en bedömning av i vilken utsträckning de nationella målen för 
utbildningen har förverkligats, dels en redogörelse för vilka åtgärder som 
kommer att vidtas för ökad måluppfyllelse. Åtgärderna bör baseras på en 
analys av orsakerna till eventuella brister eller möjliga 
förbättringsområden. Genom att kvalitetsredovisningen på detta sätt 
stödjer ett kontinuerligt förbättringsarbete anser regeringen att 
kvalitetsredovisningen ger en grund för förbättrad måluppfyllelse och 
ökad effektivitet, vilket i sin tur bidrar till en nationellt likvärdig skola.  

Elever, föräldrar och allmänhet kan genom kvalitetsredovisningarna få 
viktig information om verksamheten. På så sätt kan de också bli mer 
delaktiga och få ökade möjligheter att påverka verksamhetens utveckling. 
För att detta skall uppnås krävs att redovisningarna är tydliga och har en 
kärna av gemensamt innehåll samt att de görs tillgängliga för både 
elever, föräldrar och andra intresserade. Många kommuner lägger ut 
kommunens och skolornas kvalitetsredovisningar på kommunens 
hemsida eller gör den tillgänglig för en bredare allmänhet på andra sätt. 
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Detta kan även bidra till andra kommuners och skolors skolutveckling. 
För kommunen utgör kvalitetsredovisningarna ett underlag för 
bedömning av olika verksamheters skilda förutsättningar och därmed för 
överväganden om kommunens prioriteringar och insatser för ökad 
måluppfyllelse.  

Kvalitetsredovisningarna kan också utgöra ett underlag för myndig-
heterna i deras arbete, t.ex. för Skolverkets inspektionsverksamhet samt 
för Myndigheten för skolutveckling vid bedömning av behov av stöd. 

I syfte att stärka kvalitetsredovisningens roll har regeringen beslutat 
om ändringar av förordningen om kvalitetsredovisning (1997:702). 
Ändringarna innebär att kvalitetsredovisningens huvudsakliga syfte 
kommer att framgå av förordningen samt att varje kommun skall sträva 
efter att göra kvalitetsredovisningar som upprättats för verksamhet i 
kommunen kända och enkelt åtkomliga för envar. Vidare framgår att i 
kvalitetsredovisningarna skall verksamhetens förutsättningar, arbetet i 
verksamheten och utbildningens måluppfyllelse redovisas.  

Kvalitetsredovisning på huvudmannanivå  

Huvudmannen har det yttersta ansvaret för utbildningen vilket ger 
huvudmannens kvalitetsredovisning en särskild roll i att värna 
utbildningens kvalitet och likvärdighet. Den bör bygga på 
verksamheternas kvalitetsredovisningar och på andra uppgifter som är 
väsentliga för uppföljningen och utvärderingen. Det finns därutöver skäl 
att anlägga särskilda huvudmannaperspektiv på verksamheten. Som 
exempel kan för skolans del nämnas behovet av att huvudmannen 
analyserar variationer mellan skolornas resultat och måluppfyllelse 
liksom likvärdigheten mellan skolors bedömning och betygssättning. 
Även huvudmannens styrning, uppföljning, utvärdering och utveckling 
av verksamheten bör analyseras särskilt. 

Regeringen föreslår att varje kommun årligen skall upprätta en skriftlig 
kvalitetsredovisning för verksamheten inom skolväsendet för barn och 
ungdomar samt för sin verksamhet inom familjedaghem, öppen förskola, 
öppen fritidsverksamhet och omsorg under tid då förskola eller 
fritidshem inte erbjuds. Kommunens skyldighet framgår av förslagen till 
3 kap. 1 § och 18 kap. 7 § andra stycket i den nya skollagen. Detta 
förslag utgår från dagens förhållanden, där varje kommun skall upprätta 
kvalitetsredovisning för skolor inom det offentliga skolväsendet. 
Förslaget överensstämmer också med regeringens bedömning i 
förskolepropositionen att kommunen skall upprätta en 
kvalitetsredovisning för kommunens förskola, fritidshem, 
familjedaghem, öppna förskola och öppna fritidsverksamhet.  

Liksom för verksamhetsnivån är det viktigt att reglerna om 
kvalitetsredovisning för huvudmän görs så enhetliga som möjligt, 
oberoende av om det gäller en kommun eller en enskild huvudman. 
Regeringen föreslår därför att krav på kvalitetsredovisning på 
huvudmannanivå ställs även på huvudmän för fristående skolor. Detta är 
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också innebörden av Skollagskommitténs förslag som bör ses mot 
bakgrund av att enskilda huvudmän i dag kan ha ansvar för flera 
skolenheter. Liksom offentliga huvudmän bör dessa ha överblick över 
hur de nationella målen förverkligas, att verksamheten är likvärdig samt 
ha strategier för hur verksamheten skall utvecklas. En huvudman som 
endast är huvudman för en skola behöver dock endast lämna en 
kvalitetsredovisning.  

Regeringen föreslår dock inte att motsvarande krav ställs på enskild 
huvudman för förskola, förskoleklass eller fritidshem som har godkänts 
av kommunen. Skälet till detta är att dessa verksamheter skiljer sig från 
fristående skolor genom en närmare relation till kommunen och den 
kommunala planeringen. Kommunen svarar för att godkänna och ha 
tillsyn över verksamheten. Regeringen föreslår därför att kommunens 
kvalitetsredovisning på huvudmannanivå skall omfatta utbildning i 
förskola, förskoleklass och fritidshem som anordnas av enskilda 
huvudmän och godkänts av kommunen. Kommunen måste således 
inhämta underlag för dessa redovisningar samtidigt som verksamheterna 
måste lämna sådant underlag. 

För fristående skolor har regeringen redan tidigare i propositionen 
Fristående skolor (prop. 2001/02:35) lämnat förslag om att kommunen 
skall följa upp och utvärdera verksamheten vid sådana skolor samt att 
dessa skall göras skyldiga att lämna sina kvalitetsredovisningar till den 
kommun där de är belägna. Riksdagen ställde sig inte då bakom 
regeringens förslag utan tillkännagav att fristående skolor alltid bör 
erbjudas att delta i kommunens uppföljnings- och utvärderingssystem 
samt att en kommun då inte skall kunna avstå från att ha med skolorna i 
kvalitetsredovisningen (bet. 2002/03:UbU 15, rskr. 2002/03:204). Mot 
bakgrund av att villkoren för offentlig och enskild verksamhet nu 
föreslås bli mer enhetliga anser regeringen att det finns starka skäl för en 
kommun att i sin kvalitetsredovisning även redovisa verksamhet som 
bedrivs vid skola med enskild huvudman i kommunen. Regeringen 
föreslår därför att kommunen skall erbjuda huvudmännen för de 
fristående skolor som är belägna i kommunen att ingå i kommunens 
kvalitetsredovisning på huvudmannanivå. Om en enskild huvudman 
begär det skall kommunens kvalitetsredovisning även omfatta 
verksamheten vid den fristående skolan. Det sätt på vilket fristående 
skolor definieras i föreliggande förslag omfattas även förskoleklasser och 
fritidshem som godkänts av Skolverket.  

 
202 

Regeringen aviserade vidare i propositionen Kvalitet i förskolan (prop. 
2004/05:11) att kommunen bör redovisa även förskola och fritidshem 
med enskild huvudman i sin kvalitetsredovisning. Av lagtekniska skäl 
har regeringen avvaktat med mer konkreta förslag om detta till 
föreliggande förslag. En förutsättning för att genomföra förslagen är 
nämligen att det införs en uppgiftsskyldighet för den enskilda 
verksamheten. Se vidare förslag till bestämmelser i 22 kap. 22 § i den 
nya skollagen. Där föreslås att regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för 
huvudmannen att lämna sådana sakuppgifter om verksamheten och sådan 



 
 

 

 

verksamhetsredovisning som behövs för uppföljning och utvärdering av 
förskolor och fritidshem med enskild huvudman.  

Av förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning framgår i dag att 
kommunens och övriga offentliga huvudmäns kvalitetsredovisningar 
skall vara upprättade senast den 1 maj varje år för föregående kalenderår. 
Regeringen ser inte nu något skäl att ändra denna regel, som på sikt bör 
gälla även för enskilda huvudmän. Bestämmelsen är dock av sådan 
karaktär att den passar bäst på förordningsnivå. När kalenderåret infördes 
för redovisningen grundades detta på att de flesta kommuner valt 
kalenderåret för sin redovisning, trots att flertalet skolor redovisar per 
läsår. För flertalet innebär detta inte någon konflikt. 

Kvalitetsredovisning på skolenhetsnivå  

Barn, elever och föräldrar skall kunna ställa höga krav på kvalitet och 
insyn i utbildningen. Det gäller oberoende av verksamhet och oberoende 
av om huvudmannen är offentlig eller enskild. Regeringen föreslår därför 
att det i skollagen införs krav på kvalitetsredovisning för varje skolenhet 
med förskola, fritidshem, förskoleklass och skola inom skolväsendet för 
barn och ungdomar.  

I dag skall varje skola som ingår i det offentliga skolväsendet årligen 
upprätta en kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga 
uppföljningen och utvärderingen av verksamheten. Detsamma gäller för 
skolor med enskild huvudman som motsvarar grundskolan och 
gymnasieskolan, riksinternatskolor och sådana resurscenter som enligt 
särskilda regler anordnar utbildning för vissa elever med funktionshinder. 
I förslaget till ny skollag föreslås nu även att motsvarande krav ställs på 
varje förskola och varje fritidshem med enskild huvudman.  

I förskolepropositionen gör regeringen vidare bedömningen att krav på 
att redovisa på verksamhetsnivå inte nu bör ställas på familjedaghem, 
öppna förskolor och öppna fritidsverksamheter. Regeringen bedömer att 
det tills vidare räcker att låta kommunen redovisa dessa. 

Enligt regeringens uppfattning bör det även fortsatt beslutas lokalt om 
verksamheterna skall redovisa sin kvalitetsredovisning för verksamhetsår 
eller kalenderår. 

Ansvar och delaktighet på skolenhetsnivå 

Arbetet med att utveckla verksamheternas kvalitet bör präglas av 
demokrati och inflytande. För att nå genomslag och leda till verkliga 
förbättringar måste kvalitetsarbetet vara brett förankrat hos personal, 
elever och vårdnadshavare. Regeringen föreslår därför att planering och 
kvalitetsredovisning för varje skolenhet skall genomföras under 
medverkan av lärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras 
vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare skall ges möjlighet att 
delta i detta arbete.  
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Det är angeläget att de berörda inte bara medverkar i analysen och 
bedömningen av utvärderingens resultat utan också bereds tillfälle att 
påverka vad som skall utvärderas. Att följa upp vad personal, barn i 
förskolan, elever i skolan och föräldrar tycker om verksamheten bör vara 
en självklar utgångspunkt i arbetet med kvalitetsredovisningen. 

Regeringen föreslår vidare att det av bestämmelserna skall framgå att 
rektor ansvarar för att planering, uppföljning, utvärdering och 
kvalitetsredovisning genomförs eftersom ansvaret bör ligga på den nivå 
där arbetet bedrivs. Rektor har ansvaret men kan låta någon annan utföra 
uppgifterna.  

8.1.2 Klagomålshantering 

Skollagskommittén konstaterar att det oftast är genom uppföljning och 
utvärdering som det visar sig om det finns brister i verksamheten och att 
det är huvudmannens ansvar att sådana rättas till. Elever och föräldrar 
vänder sig sällan till huvudmannen när man är missnöjd. I huvuddelen av 
de anmälningar som Skolverket tar emot har skolhuvudmannen inte fått 
tillfälle att själv först agera. Ofta har denne inte ens kännedom om 
ärendet som nästan alltid rör förhållanden vid en enskild skolenhet. 
Enligt kommittén beror detta till stor del på att elever och föräldrar inte 
känner till möjligheterna att få frågan utredd redan av huvudmannen eller 
hur de skall gå till väga om de tycker att kontakterna på skolnivå inte 
räcker till. De vänder sig då direkt till Skolverket utan att först kontakta 
huvudmannen. 

Mot denna bakgrund föreslår regeringen i likhet med kommittén att 
huvudmannen skall ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål. 
Huvudmannen skall informera om dessa rutiner så att elever och 
vårdnadshavare får kännedom om hur de skall gå till väga. Det 
överlämnas till varje huvudman att bestämma hur klagomålshanteringen 
skall organiseras och hur informationen om klagomålsrutinerna skall 
lämnas. Rutinerna bör dock innehålla en intern ansvarsfördelning hos 
huvudmannen. Vidare är det givetvis nödvändigt att informationen om 
klagomålsrutinerna lämnas på sådant sätt att de blir kända för barnen och 
eleverna och deras vårdnadshavare.  

Det är också ytterst angeläget att kunskapen om eventuella brister i en 
verksamhet leder till åtgärder för förbättring. Regeringen föreslår därför 
att huvudmannen skall se till att erforderliga åtgärder vidtas om det vid 
uppföljning och utvärdering, efter klagomål eller på annat sätt 
framkommer brister i verksamheten.  

8.2 Stärkt inflytande för barn, elever och vårdnadshavare 

8.2.1 Bestämmelser om barnens och elevernas inflytande 
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Regeringens förslag: Barn och elever inom skolväsendet för barn och 
ungdomar skall ges inflytande över undervisningen, skolmiljön och 
verksamheten i övrigt. Barnen och eleverna skall fortlöpande hållas 
informerade i frågor som rör dem och stimuleras att ta aktiv del i 
arbetet med att vidareutveckla utbildningen. Formerna för inflytandet 
skall anpassas efter deras ålder och mognad. 

Varje elev skall ges tillfälle att behandla frågor av gemensamt 
intresse under skoltid. Elevernas arbete med inflytandefrågor skall 
även i övrigt stödjas och underlättas av skolan. 

Den elev som har i uppdrag att företräda andra elever i frågor om 
utbildningen skall beviljas den ledighet från skolarbetet som 
uppdraget kräver. Elevföreträdare skall erbjudas kompensation för den 
undervisning som de går miste om på grund av uppdraget.  

 
Kommitténs förslag: Skollagskommitténs förslag överensstämmer till 

stor del med regeringens förslag. Skollagskommittén föreslår i sitt 
betänkande att varje elev skall ha inflytande över hur hans eller hennes 
utbildning utformas. Eleverna skall fortlöpande hållas informerade i 
frågor som rör dem och stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att 
vidareutveckla utbildningen samt att inflytandet skall anpassas efter 
deras ålder och mognad.  

Arbetsgruppens förslag (i rapporten Var-dags-inflytande i förskola, 
skola och vuxenutbildning, Ds 2003:46) överensstämmer till stor del med 
regeringens förslag. Arbetsgruppen tar upp att möjligheterna till 
inflytande för barn och elever bör utvecklas och förbättras samt att 
skyldigheten att främja och skapa goda förutsättningar för barnens och 
elevernas inflytande bör betonas och förtydligas. 

 
Remissinstanserna 

Kommitténs förslag 

Många remissinstanser anser att kommitténs förslag att avreglera 
formerna för elevinflytande är en bra utveckling liksom förslaget att 
stärka elevernas rätt att medverka i planering och kvalitetsarbete. 
Myndigheten för skolutveckling är positiv till en minskad detaljreglering 
men påpekar risken att rättssäkerheten äventyras. Myndigheten avvisar 
förslaget att ta bort bestämmelserna om klassråd, elevråd och 
skolkonferens. Elevorganisationen i Sverige och Sveriges elevråd – 
SVEA är positiva till att eleverna ges möjligheter att under skoltid få 
behandla frågor av gemensamt intresse samt att skolan skall underlätta 
för elevernas sammanslutningar. Riksförbundet Hem och Skola anser att 
det demokratiska perspektivet och elevinflytandet är av vikt för 
skolplikten och bör betonas i lagtext. Svenska Kommunförbundet 
tillstyrker förslaget om ökat elevinflytande. 
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Arbetsgruppens förslag 

Statskontoret, Göteborgs universitet, Barnombudsmannen (BO), 
Sameskolsstyrelsen, Oskarshamns, Ovanåkers, Stockholms och 
Sölvesborgs kommuner m.fl. är positiva till förslagen i sin helhet. 
Friskolornas riksförbund har ingen erinran mot förslagen men betonar 
vikten av lokala lösningar för att bäst uppnå reellt inflytande. 
Carlbeckkommittén framhåller att föräldrar till barn och unga med 
utvecklingsstörning kan behöva vara ombud för sina barn också högre 
upp i åldrarna. Umeå universitet och LO betonar att det viktiga är att man 
fokuserar på hur man skall kunna fylla inflytandet med en reell innebörd 
så att det inte blir en ”pappersprodukt”. Svenska 
kommunalarbetareförbundet, Gotlands, Malmö och Luleå kommuner 
med flera anser att man i det fortsatta arbetet bör fokusera på lärarna för 
att uppnå reellt inflytande. Statens skolverk, Myndigheten för 
skolutveckling och Svenska Kommunförbundet delar arbetsgruppens 
grundläggande synsätt och uppfattningar. Dessa remissinstanser anser 
dock att skollagskommitténs förslag rörande inflytande är tillräckligt 
samt att förslagen inte står i samklang med målstyrningen i skolan. 

Skälen för regeringens förslag: Möjligheterna till inflytande för barn 
och elever, flickor och pojkar inom alla skolformer och i fritidshemmet 
behöver utvecklas och förbättras och åtgärder behöver vidtas för att 
undanröja hinder för deltagande och inflytande. Regeringen har 
uppmärksammat att arbetet med att vidga och fördjupa inflytandet i 
skolverksamheten i viss mån har stagnerat. Barn och unga skall ses som 
resurs, och vara delaktiga i utbildningen. Olika grupper av barn eller 
elever kan bidra med kunskaper om sina förutsättningar och behov t.ex. 
barn med funktionshinder eller barn med utländsk bakgrund. Detta 
skapar starkare grund för såväl en vital läroprocess som en trygg och 
stabil lärmiljö. Många forskare har visat att det som är utmärkande för 
förskolor och skolor med hög kvalitet är dialog, kommunikation och 
aktiv medverkan. 

Alla skolformer och fritidshemmet skall utifrån en demokratisk grund 
förankra, förmedla och levandegöra de grundläggande värden, som anges 
i läroplanerna (Lpfö 98, Lpo 94, Lpf 94). Skolväsendet skall fostra 
demokratiska medborgare och har därmed ett viktigt 
socialisationsuppdrag. Att fostra barn och ungdomar till demokratiska 
medborgare förutsätter att de redan från förskoleåldern har inflytande 
genom att kunna påverka sin egen situation och verksamhetens innehåll. 

Förskolans och skolans demokratiuppdrag samt barnens och elevernas 
möjlighet till inflytande är starkt kopplade till varandra. Förskolan och 
skolan skall dels ge kunskaper om demokrati, mänskliga rättigheter med 
mera, dels ha ett demokratiskt arbetssätt. Demokratiuppdraget innebär 
bl.a. att arbeta med inflytande, delaktighet, jämställdhet mellan könen 
och människors lika värde i både teori och praktik. Det innebär också att 
alla elever måste ges möjlighet och tillfälle att behandla frågor av 
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gemensamt intresse under verksamhetstid. De vuxna i skolan skall på 
olika sätt underlätta, stödja och skapa förutsättningar för eleverna att 
engagera sig. Även om engagemanget ytterst måste komma från dem 
som vill ha inflytande så skall personalen stärka och uppmuntra det 
engagemang som finns. 

För barn och elever är inflytande en del av deras rätt att påverka den 
verksamhet, där de dagligen vistas och verkar. Därför är det rimligt att 
formulera bestämmelsen om barns och elevers inflytande starkare än när 
det gäller vårdnadshavarna. Formuleringen ”skall ges inflytande” 
markera detta.  

Barns rätt till inflytande är en mänsklig rättighet enligt Förenta 
Nationernas konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen). 
Genom att Sverige år 1990 ratificerade barnkonventionen har landet 
förbundit sig att följa konventionens bestämmelser. Med barn avses i 
konventionen varje människa under 18 år. I konventionen anges vidare 
att barn med stigande ålder och mognad skall ges ökande självständighet 
t.ex. möjligheten till inflytande och delaktighet. Vuxna har en skyldighet, 
inte bara att låta barnen komma till tals, utan även att beakta deras åsikt. 
Sambandet mellan barnkonventionen och de olika läroplanerna där 
formerna för inflytande och ansvar skall kopplas till stigande ålder och 
mognad är tydlig. Inflytandet får dock inte begränsas efter barnets ålder 
och mognad utan skall i stället anpassas till former lämpliga för åldern. 
Det innebär en anpassning av formerna för inflytande så att alla barn 
oavsett utvecklingsnivå och möjlighet skall kunna vara delaktiga. 

I det inledande kapitlet i detta förslag till skollag finns en särskild 
paragraf, där det framgår att när åtgärder rör barn eller ungdomar skall i 
all verksamhet enligt denna lag beaktas vad hänsynen till den unges bästa 
kräver.  

Barn- och elevinflytandet kan delas in i tre nivåer: individ, grupp och 
skolenhet/skolhuvudmannen. Individnivån rör t.ex. inflytandet över det 
egna lärandet (varje barn eller elevs individuella inflytande). Gruppnivån 
är inflytandet över det som sker inom en klass eller en grupp och rör 
både det egna och det gemensamma lärandet som t.ex. klassregler och 
gemensamma mål (både individuellt och kollektivt inflytande). Den 
tredje nivån är det inflytande som gäller hela verksamheten på enhetsnivå 
som skola, förskola och ibland hela kommunen (kollektivt inflytande). 

Barns och elevers inflytande över utbildningen har därför en vid 
tolkning och innebär alla frågor som rör dem. Med begreppet utbildning i 
skollagen menas således mer än undervisning. Begreppet omfattar även 
den yttre och den inre miljön t.ex. matsalen, skolgården och studiebesök 
(se även avsnitt 6.3.6.) och därmed frågor som rör skolmåltider, 
rastverksamhet och andra frågor av gemensamt intresse. 
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Den föreslagna bestämmelsen om barns och elevers inflytande (3 kap. 
6 §) är en allmän bestämmelse som syftar till att ge barnen och eleverna 
rätt till inflytande på alla de tre beskrivna nivåerna. Det inflytande som 
varje barn och elev skall ha anges i denna paragraf samtidigt som det 
individuella inflytandet även finns med i regler om utvecklingssamtal 
och individuella utvecklingsplaner m.m.  



 
 

 

 

Eleverna har också ett inflytande enligt arbetsmiljölagen (1997:1160). 
Arbetsmiljölagen gäller den som genomgår utbildning och ger eleverna 
medinflytande i arbetsmiljöfrågor genom elevskyddsombud. Även i 
Arbetsmiljöverkets (AFS 2001:01) och Skolverkets föreskrifter 
(SKOLFS 2004:13) finns bestämmelser om elevskyddsombudens 
medverkan i skolans arbetsmiljöarbete.  

Att elever åtar sig förtroendeuppdrag är positivt och bör stödjas. En 
viktig förutsättning för de elever som åtar sig uppdrag att företräda andra 
elever är att deras studieförutsättningar inte försämras och att de inte 
riskerar att uppnå sämre resultat än de annars skulle ha kunnat göra. I dag 
finns möjlighet endast för elever i gymnasieskolan att få kompletterande 
undervisning som kompensation för vad de går miste om på grund av 
sina uppdrag. Elevföreträdare, inklusive elevskyddsombud, i alla 
skolformer utom förskolan skall ges ledighet och kompenseras för den 
undervisning de går miste om på grund av ett uppdrag. Begreppet 
”valda” har tagits bort i förhållande till skollagskommitténs förslag 
eftersom regeringen anser att det bör bestämmas lokalt hur företrädare 
skall utses. Att detta skall ske på ett demokratiskt sätt följer av andra 
bestämmelser i lagen och läroplanerna. 

Kommittén har använt begreppet särskilt stöd. Regeringen anser att 
detta begrepp skall reserveras för de elever som behöver särskilt stöd 
enligt de särskilda bestämmelserna om sådant stöd. I likhet med vad som 
anges i den ungdomspolitiska propositionen Makt att bestämma – rätt till 
välfärd (prop. 2004/05:2) bör man inte tala om stöd i detta sammanhang. 

Enligt regeringens mening bör en elev, som engagerat sig som 
elevföreträdare i t.ex. ett forum för inflytande eller på annat sätt bidragit 
till skolans gemensamma angelägenheter på begäran skall kunna få ett 
intyg om vad arbetet innehållit och hur det utförts.   

8.2.2 En allmän lagbestämmelse om vårdnadshavarnas 
inflytande 

Regeringens förslag: Vårdnadshavarna för barn i förskolan och för 
elever i förskoleklassen, fritidshemmet samt grundskolan och 
motsvarande skolformer skall erbjudas möjlighet till inflytande över 
utbildningen. 

 
Kommitténs förslag: Skollagskommittén har inte föreslagit någon 

bestämmelse om vårdnadshavarnas inflytande. 
Remissinstanserna: De flesta remissinstanser har inte kommenterat 

frågan. Riksförbundet Hem och Skola anser att kommitténs förslag bör 
kompletteras med föräldraperspektivet samt instämmer i arbetsgruppens 
synpunkter om vikten av ett utökat inflytande i skolan för barn, elever 
och föräldrar. 

 
208 

Skälen för regeringens förslag: Barn och elever är de egentliga 
brukarna och skall med ökad ålder och mognad ha inflytande över både 
den dagliga verksamhetens uppläggning och sitt eget lärande. När det 



 
 

 

 

gäller de yngre barnen är vårdnadshavarna barnens ställföreträdare. 
Enligt föräldrabalken har vårdnadshavaren det övergripande ansvaret för 
sina barns fostran och utveckling. Föräldrars inflytande grundar sig, 
främst på att de går in i barnets ställe då barnet på grund av sin ålder inte 
själv kan utöva sitt inflytande i full utsträckning. Detta skäl för föräldrars 
inflytande minskar i betydelse i takt med att barnens ålder ökar och 
barnen själva kan bevaka sina intressen och uttrycka sig. Föräldrar har 
dessutom i sin roll som just vårdnadshavare och ansvariga för barnets 
fostran en annan utgångspunkt. I denna roll är de en viktig intressent i 
förskolans och skolans verksamhet.  

När det gäller vårdnadshavare har i lagen valts formuleringen ”skall 
erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen”. Detta innebär en 
skillnad i förhållande till barn och elever, eftersom samma krav på 
deltagande i skolans inre verksamhet rimligen inte kan ställas på 
vårdnadshavarna. 

Begreppet vårdnadshavare används genomgående i lagtexten för att 
öka tydligheten och för att det är enkelt att ta reda på vem eller vilka det 
är. Andra begrepp såsom ”föräldrar” eller ”hemmet” kan avse andra 
vuxna i barnets närhet än vårdnadshavarna. Terminologin skall inte 
innebära något hinder mot att samarbete med föräldrar eller hemmet 
anges i läroplanerna på samma sätt som hittills. Samarbete med hemmen 
finns även omnämnt i förslaget till 1 kap. 6 § andra stycket skollagen. 
Bestämmelsen innebär ingen inskränkning av de bestämmelser om 
inflytande och samarbete som finns på andra ställen i skolförfattningarna 
utan avser att säkerställa en ”miniminivå”.  

I enlighet med förslagen i rapporten Var-dags-inflytande bör det inte 
finnas någon allmän bestämmelse om vårdnadshavarnas inflytande i 
gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Detta ligger i linje med 
regeringens förslag om att vårdnadshavarnas medgivande inte behövs vid 
val av utbildning. Inget hindrar dock att dessa ges ett inflytande där 
formerna bestäms på lokal nivå. 

8.2.3 Ett systematiskt arbete med inflytandefrågor och minst 
ett forum för inflytande vid varje skolenhet 

Regeringens förslag: Vid varje skolenhet skall bedrivas ett 
systematiskt arbete med barnens, elevernas och vårdnadshavarnas 
inflytande. Den närmare utformningen av inflytandet skall anges i 
samband med den planering för varje skolenhet som föreskrivs i 
bestämmelserna om kvalitetsredovisning. Rektor ansvarar för att det 
vid varje skolenhet bedrivs ett sådant arbete. 

I arbetet med inflytande skall ingå ett eller flera forum för elevernas 
och vårdnadshavarnas inflytande. I gymnasieskolan eller 
gymnasiesärskolan omfattas inte vårdnadshavarna. 
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Ett forum för inflytande skall behandla frågor som är viktiga för 
enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen i förskolan, 
eleverna i skolan eller vårdnadshavarna.  



 
 

 

 

Rektor skall ansvara för att barnen, eleverna och vårdnadshavarna 
informeras om vad som gäller i fråga om olika former för inflytande 
inom skolenheten och om huvuddragen i de bestämmelser som 
reglerar utbildningen. Rektor skall vidare ansvara för att det finns ett 
eller flera forum för inflytande och för att information lämnas om 
förslag till beslut i sådana frågor som skall behandlas i de forum för 
inflytande som finns och ge elever och vårdnadshavare tillfälle att 
lägga fram synpunkter före beslut. 

 
Kommitténs förslag: Förslaget innebär att de elever som har valts till 

företrädare för andra elever skall informeras inför för dem viktiga 
förändringar i utbildningen eller verksamheten i övrigt och ges tillfälle 
att lägga fram sina synpunkter innan beslut fattas i sådana frågor. 
Skollagskommittén berör inte rektors ansvar för inflytandet. 

Arbetsgruppens förslag: Överensstämmer i huvudsak med 
regeringens förslag. 

 
Remissinstanserna 

Kommitténs förslag 

Myndigheten för skolutveckling är positiv till en minskad detaljreglering 
men påpekar risken att rättssäkerheten äventyras. Myndigheten avvisar 
förslaget att ta bort bestämmelserna om klassråd, elevråd och 
skolkonferens. Elevorganisationen i Sverige och Sveriges elevråd – 
SVEA är positiva till att eleverna ges möjligheter att under skoltid få 
behandla frågor av gemensamt intresse samt att skolan skall underlätta 
för elevernas sammanslutningar. Riksdagens ombudsmän (JO) anser att 
den hänvisning om elevinflytande som finns i den gamla skollagen är 
otillräcklig.  

Arbetsgruppens förslag 
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Remissinstanserna är splittrade i frågan. Några, bland dessa Nationellt 
centrum för flexibelt lärande (CFL), Alvesta, Göteborgs, Ljusdals, 
Malmö, Norrtälje och Tierps kommuner, Sveriges Skolledarförbund och 
Rädda Barnen tillstyrker förslaget om att införa inflytanderåd. Göteborgs 
kommun är positiv till förslaget men menar att det är viktigt att formerna 
för hur rådet skall utformas måste ske utifrån de lokala förutsättningarna. 
Göteborgs universitet tillstyrker förslaget, men saknar att arbetsgruppen 
inte diskuterar i vilken utsträckning rektorerna har praktiska 
förutsättningar att vara drivande i inflytandefrågorna samt hur sådana 
förutsättningar kan skapas. Umeå universitet tillstyrker förslaget men 
menar att det bara stärker den representativa demokratin och efterlyser 
ett ökat elevinflytande exempelvis med datorstöd. Svenska 
Kommunalarbetarförbundet och Barnombudsmannen (BO) är positiva 
till förslaget. Västerviks kommun är positiv till förslaget, men påpekar att 



 
 

 

 

det är viktigt att elever och föräldrar kontinuerligt kan delta, samt att 
föräldrarnas deltagande är väl förankrat i föräldragruppen. 
Handikappombudsmannen och Specialpedagogiska institutet vill särskilt 
påpeka vikten att ingen utestängs att representera p.g.a. av sitt 
funktionshinder och att råden får en bred representation av barn så att 
flera olika perspektiv blir företrädda. 

Ett par remissinstanser är tveksamma till förslaget. Falkenbergs och 
Bjuvs kommuner anser att det kan vara svårt att engagera föräldrar till 
inflytanderåd och menar att lokala styrelser kan vara ett bättre alternativ.  
Några remissinstanser är negativa till förslaget, Statens skolverk, TCO, 
Myndigheten för skolutveckling, Svenska Kommunförbundet, 
Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund och Örnsköldsviks kommun. 
Statens skolverk och Myndigheten för skolutveckling avstyrker då man 
anser att förslaget inte står i samklang med den målstyrning som gäller 
inom området. Skolverket anser att om det anses nödvändigt att reglera 
rektors ansvar för inflytandefrågor bör det framgå av skollagen. Svenska 
Kommunförbundet och Lärarförbundet avstyrker förslaget och menar att 
reellt deltagande kommer underifrån och inte ovanifrån. Vidare anser 
Svenska Kommunförbundet att förslaget kommer att medföra en kostnad 
som man vill få kompensation för enligt finansieringsprincipen. Lärarnas 
riksförbund avstyrker förslaget och anser att man vid varje skola bör 
finna sina former för inflytande. 

Skälen för regeringens förslag: Regeringen anser att det inom varje 
enhet måste finnas ett aktivt och systematiskt arbete med barns, elevers 
och vårdnadshavares inflytande. Det kan inte lämnas helt öppet för en 
förskola eller skola att välja om man vill arbeta med inflytandefrågor 
eller inte. Därför måste det finnas en lokalt beslutad planering för hur 
man vill arbeta med att utveckla informationen samt möjligheten för 
elever, vårdnadshavare, personal och andra berörda att vara delaktiga och 
kunna påverka. I arbetet med inflytande skall ingå ett eller flera forum, 
där de berörda kan delta och där olika åsikter kan brytas mot varandra. 
Rektor skall ansvara för att ett eller flera forum för inflytande inrättas. 

Ett forum för inflytande skall ha två huvuduppgifter. Den ena innebär 
att utgöra en arena där elever och vårdnadshavare kan föra fram förslag 
och synpunkter i frågor som berör det kollektiva inflytandet. I ett sådant 
forum skall inte behandlas ärenden som rör enskilda barn, elever, 
föräldrar eller personal. Den andra huvuduppgiften är att ge information 
om kommande beslut i frågor som är av intresse för de grupper som är 
representerade i ett forum. Härigenom ges dessa en möjlighet att påverka 
besluten i så god tid och i sådan ordning att det innebär en reell möjlighet 
till inflytande. Den första huvuduppgiften regleras redan i dag i 
bestämmelser i förordningarna om elevinflytande, skolkonferens etc. Den 
andra huvuduppgiften innebär att skolan har ansvar för att aktivt 
informera eleverna och vårdnadshavarna i god tid om förändringar som 
kommer att beröra dem och att lyssna på deras åsikter. Detta kan 
betraktas som ett nytt inslag och en förstärkning av dessa gruppers 
inflytande i förskolan och skolan. 
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Formerna avgörs lokalt 

Verksamheter ser olika ut, har olika behov och har kommit olika långt i 
sitt arbete med inflytandet. Därför bör det beslutas lokalt på förskolan 
eller skolan hur inflytandet i detalj skall utformas samt i vilka 
sammanhang olika frågor skall tas upp. Ett forum för inflytande regleras 
inte mer än att det skall behandla frågor som är viktiga för verksamheten 
och som kan vara av betydelse för barn, elever och vårdnadshavare samt 
andra berörda. Det är inte möjligt att ange inför vilka beslut denna 
informationsskyldighet skall fullgöras förutom att det inte skall gälla 
frågor som berör individuella ärenden. Det måste avgöras från fråga till 
fråga utifrån omständigheterna och syftet med ett forum för inflytande.  

Ett forum för inflytande skall inte ses som en bestämd 
organisationsform utan endast som ett krav på att vid särskilda tillfällen 
mötas för att ge information och lyssna på varandras synpunkter. Det 
centrala är att forumet eller forumen ges en sådan utformning att kravet 
på att ge barn och elever samt vårdnadshavare möjligheter till inflytande 
över verksamheten uppfylls.  

Skollagskommittén har föreslagit att endast företrädare för eleverna 
skall få information. Regeringen anser att det bör ankomma på de 
berörda enheterna att besluta vilka som skall delta i ett forum för 
inflytande, om det skall vara alla eller valda företrädare. Möjligheten bör 
finnas att, t.ex. på mindre enheter kunna ha stormöten om man så vill. 
Förskolan och skolan har ett demokratiuppdrag och därför bör man utgå 
från att varje enhet fattar demokratiska beslut om vilka som skall delta i 
ett forum för inflytande. 

Även andra som förskolan eller skolan anser är nära berörda kan ingå i 
ett forum för inflytande och t.ex. en lokal politiker, en representant för 
bostadsområdet eller personal från en närliggande parklek. 

Ett forum för inflytande eller de uppgifter som man lokalt bestämt att 
forum för inflytande skall ha, kan om man så önskar inkluderas i en lokal 
styrelse. Regeringen avser att återkomma med ett förslag till reglering av 
lokala styrelser. Beredning av den frågan pågår inom Regeringskansliet. 

Regeringens förslag med krav på systematiskt arbete och minst ett 
forum inflytande vid alla enheter innebär inte ökade krav jämfört med 
tidigare bestämmelser. Syftet är att de föreslagna bestämmelserna skall 
ge möjlighet till ett reellt inflytande. Däremot är det en tydligare 
reglering jämfört med Skollagskommitténs förslag där alla former 
(klassråd, skolkonferens, elevvårdskonferens) är borttagna. Det är främst 
de formella inslagen som regleras i lag. Det är därefter en uppgift för 
varje enhet att i demokratiska former överväga vilka frågor som är 
viktiga att samråda kring och för att ge möjlighet till ett inflytande. Aktiv 
delaktighet för alla berörda i förskolan och skolan är en viktig del i 
kvalitets- och utvecklingsarbetet. 

Det är rimligt att utgå från att elevernas och vårdnadshavarnas intresse 
för inflytandefrågor varierar över tid. Flera undersökningar visar på 
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svårigheter att engagera elever och föräldrar för inflytandefrågor på 
grupp- eller skolnivå. Det är av vikt att ledningen tar reda på varför man i 
så fall man inte har lyckats och vad som kan förbättras i form och 
innehåll. I bästa fall ingår inflytandet som en så naturlig del i enhetens 
arbete att det inte ens kan väljas bort. 

Rektorn och personalen måste stå för kontinuiteten och initiativen i 
arbetet med inflytandefrågorna. För att det inte skall råda något tvivel om 
vem som har ansvaret för att det finns ett systematiskt arbete med 
inflytande på de tre tidigare nämnda nivåerna och rätten till information 
anser regeringen att det av lagen skall framgå att rektorn har ansvaret. 
Rektorn kan inte delegera sitt övergripande ansvar medan konkreta 
uppgifter som att leda ett forum för inflytande eller ge information kan 
delegeras till en medarbetare.  

Grundläggande kunskaper om verksamhetens mål, styrdokument och 
var olika beslut fattas är en förutsättning för att kunna utöva sitt 
inflytande. Därför anges i lagen att barnen, eleverna och 
vårdnadshavarna bör informeras om vad som gäller i fråga om inflytande 
och om huvuddragen i de bestämmelser som reglerar utbildningen. 
Tanken är att allt inflytande börjar med information och kunskap om 
verksamheten. Informationen måste omfatta en grundläggande 
orientering om den aktuella skolformens styrsystem och uppgifter. För 
att kunna vara delaktig är även den kommunikativa förmågan viktig, 
både att lyssna på andra samt att föra fram och motivera sina egna 
synpunkter. För att inte ansvaret skall stanna vid att ge information måste 
det även finnas möjlighet för barn, elever och vårdnadshavare att delta, 
påverka och samråda.  

Varje skolenhet skall beskriva sitt arbete med inflytandet för samtliga 
inflytandenivåer i kvalitetsredovisningen utifrån de bestämmelser som 
finns om systematiskt kvalitetsarbete och med utgångspunkt från de 
nationella målen i läroplaner och kursplaner. Det är inget som hindrar att 
dagens former för inflytande, klassråd och elevråd, bildar mönster för hur 
arbetet med inflytandet organiseras. Det är naturligt att gemensamma 
frågor tas upp i den grupp eller klass, där barnen och eleverna hör 
hemma. 

9 Allmänna bestämmelser om utbildning i 
vissa skolformer och i fritidshemmet 

Tillämpningsområde 

Bestämmelserna i det fjärde kapitlet i skollagen gäller utbildning i 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola samt fritidshem. Avsikten med 
kapitelindelningen är alltså främst att samla gemensamma bestämmelser 
som inte är tillämpliga på förskolan  
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9.1 Elevhälsan 

Regeringens förslag: Det skall finnas elevhälsa för eleverna. 
Elevhälsan skall omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser.  

Elevhälsan skall främst vara förebyggande och hälsofrämjande. 
Elevhälsan skall stödja elevernas utveckling mot målen. 

För elevhälsans verksamhet skall det finnas tillgång till personal 
med sådan kompetens att elevernas behov av en förebyggande och 
hälsofrämjande elevhälsa kan tillgodoses. För elevhälsans medicinska 
insatser skall det finnas skolläkare och skolsköterska. 

Hittillsvarande bestämmelser om hälsokontroll skall behållas men 
begreppet hälsokontroll skall ersättas av begreppet hälsobesök. 
Möjligheten till tvångsvis hälsoundersökning har dock utmönstrats. 
 
Kommitténs förslag: Överensstämmer i stort med regeringens förslag. 

Kommittén hänvisar till de överväganden som gjordes i propositionen 
Hälsa, lärande och trygghet (prop. 2001/02:14). Till skillnad från i 
propositionen och mot vad som gäller i dag föreslår kommittén att 
förskolan skall omfattas av de icke-medicinska delarna inom elevhälsan. 
Kommitténs förslag innebär att det inte skall regleras att skolsköterska 
skall finnas i elevhälsan. 

Remissinstanserna: En stor majoritet av remissinstanserna är positiva 
till att elevhälsan blir ett verksamhetsområde i enlighet med kommitténs 
förslag. Några anser att det uttryckligen skall framgå att elevhälsans 
verksamhet skall vara förebyggande och hälsofrämjande. En stor del av 
remissinstanserna vill att även skolsköterska, kurator, sjukgymnast och 
psykolog regleras i skollagen i likhet med skolläkare. Några kommuner 
menar att insatser av detta slag inte bör ingå i skolans uppdrag och andra 
kommuner anser inte att skolläkare behöver detaljregleras i skollagen 
utan att kommunen måste få avgöra omfattning och inriktning på 
personalens sammansättning och kompetens. 

 
Skälen för regeringens förslag 

En samlad elevhälsa 

Regeringen föreslår bestämmelser om en samlad elevhälsa inom 
förskoleklassen, de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan. Kommittén hänvisar till de överväganden som 
gjordes i propositionen Hälsa, lärande och trygghet (prop. 2001/02:14). I 
denna proposition gjorde regeringen bedömningen att i en samlad 
elevhälsa ingår skolhälsovård, elevvård och specialpedagogiska insatser. 
Skolan har ett ansvar för att skapa en god lärande miljö för elevernas 
kunskapsutveckling och personliga utveckling. En annan utgångspunkt är 
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att lärande och hälsa i stor utsträckning påverkas av samma generella 
faktorer. Arbete med elevhälsa bör i stor utsträckning vara förebyggande 
och ha en hälsofrämjande inriktning. Hälsa innebär enligt WHO:s 
definition ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom eller funktionshinder. I  
propositionen Mål för folkhälsan (prop. 2002/03:35) föreslår regeringen 
att ett målområde skall vara trygga och goda uppväxtvillkor. I 
propositionen sägs att förhållandena i skolan tillsammans med familjen 
och fritiden är de viktigaste bestämningsfaktorerna för barns hälsa. 
Skolan kan genom t.ex. en aktiv skolledning, tydlighet och höga 
förväntningar från lärarna och en positiv psykosocial skolmiljö minska 
riskerna för problem bland eleverna.  

Arbete med elevhälsa förutsätter enligt den nämnda propositionen en 
hög grad av samverkan mellan elevhälsans personal och övriga 
personalgrupper samt att det finns kompetens att tillgå för detta arbete. I 
det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar för att 
undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. De mer 
generellt inriktade uppgifterna där elevhälsans medverkan är viktig rör, 
enligt regeringens tidigare bedömning, elevernas arbetsmiljö, skolans 
värdegrund som t.ex. arbetet mot kränkande behandling och 
undervisningen om tobak, alkohol och andra droger och övrig 
livsstilsrelaterad ohälsa, jämställdhet samt sex- och 
samlevnadsundervisning. Elevhälsan har ett särskilt ansvar för att bevaka 
att skolan bidar till att skapa goda och trygga uppväxtvillkor. 
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I dag skall skolhälsovård anordnas för eleverna i förskoleklassen, 
grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, specialskolan och sameskolan. 
Elevhälsan skall enligt tidigare bedömning i propositionen Hälsa, 
lärande och trygghet omfatta skolhälsovårdens och elevvårdens 
verksamhet samt den samordnande specialpedagogiska kompetensen. För 
elevhälsans verksamhet bör finnas utbildad personal som svarar mot 
elevernas behov av stödinsatser. Syftet med förslaget var främst att skapa 
förutsättningar för arbetssätt baserade på ökad samverkan mellan den 
särskilda elevvården, skolhälsovården och det samordnade ansvaret för 
specialpedagogiska insatser. Kommittén har under rubriken ”Elevernas 
utveckling mot målen” föreslagit en bestämmelse med innebörden att 
elevernas utveckling mot målen skall stödjas genom elevhälsan. 
Regeringen anser dock att bestämmelsen bättre hör hemma i anslutning 
till regleringen av elevhälsan och föreslår att bestämmelsen flyttas dit. I 
dagens grundskoleförordning (1994:1194) anges att det för behandling 
av elevvårdsfrågor skall finnas en elevvårdskonferens för rektorns 
arbetsområde. Där skall som ledamöter ingå rektorn, företrädare för 
elevvården och berörd klassföreståndare eller motsvarande och annan 
berörd personal. Regeringen anser nu att regleringen av 
elevvårdskonferens kan upphöra, eftersom det införs  en tydlig 
utredningsskyldighet, när en elev är i behov av särskilt stöd. Elevens rätt 
till särskilt stöd och processen i samband med upprättandet av 
åtgärdsprogram kommenteras i avsnitt 9.4 Elevens utveckling mot 
målen. Begreppet elevvård utmönstras därmed ur skolförfattningarna. 



 
 

 

 

Till skillnad från förslagen i elevhälsopropositionen och mot vad som 
gäller i dag föreslår kommittén att förskolan skall omfattas av de icke 
medicinska delarna inom elevhälsan. Med hänsyn till bl.a. 
barnavårdscentralernas (BVC) ansvar för barn i förskoleåldern anser 
regeringen emellertid att det inte är lämpligt att ålägga huvudmannen ett 
ansvar att anordna elevhälsa i förskolan.  

Förebyggande och hälsofrämjande arbete 

Flera remissinstanser har ansett att ordet hälsa eller hälsofrämjande bör 
föras in i bestämmelsen i linje med regeringens ambition att motverka 
ohälsa. Regeringen föreslår därför en skrivning om att elevhälsan främst 
skall vara förebyggande och hälsofrämjande. Detta ligger väl i linje med 
det hälsofrämjande arbete, som bedrivs i många skolor, och de insatser 
som regeringen initierat, bl.a. i samband med satsningen på ökad fysisk 
aktivitet i skolan. 

Bestämmelserna om tvångsvisa undersökningar inom skolhälsovården 
i vissa fall och särskilda undersökningar föranledda av elevers 
funktionshinder tas bort. Dels täcks behovet av obligatoriska 
undersökningar in av annan hälso- och sjukvårdslagstiftning, bl.a. om 
smittskydd, dels finns i dag inget direkt behov av någon av dessa former 
av undersökningar. 

Många remissinstanser anser att det i skollagen bör skrivas in vilka 
yrkeskategorier som omfattas av elevhälsan. I kommitténs betänkande 
har man, förutom skolläkaren, inte pekat ut vilka yrkeskategorier som 
skall ingå i elevhälsan. Anledningen till att regleringen av skolläkare 
kvarstår är att kommittén anser att det behövs ytterligare utredning innan 
regleringen av skolläkare kan flyttas över till hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763). Att specificera särskilda yrkeskategorier strider dock mot 
den generella ambitionen att avreglera skolans verksamhet. I stället för 
yrkeskategorier anges i regeringens förslag vilka kompetenser eleverna 
skall ha tillgång till. Detta förutsätter också en tillgänglighet som är 
tillräcklig för att eleverna skall få det stöd de behöver. I regleringen av 
kompetens ligger också kravet på att den personal som avses skall ha 
adekvat utbildning för sina uppgifter. Det finns emellertid skäl att avvika 
från huvudprincipen när det gäller skolsköterskan. Regeringen har inte 
avsett någon förändring i sak av skolsköterskans ställning och föreslår 
därför att regleringen skall kvarstå. Huvudmannen får emellertid som 
tidigare organisera tillgången på skolsköterskekompetens på det sätt som 
passar de lokala förutsättningarna. Detta skall dock inte uppfattas som att 
elevhälsans fokus är hälso- eller sjukvårdande insatser i snäv bemärkelse. 

I kommitténs förslag används begreppet omvårdnad i uppräkningen av 
de kompetenser som skall finnas inom elevhälsan för skolsköterskans 
arbetsuppgifter. Flera remissinstanser, bl.a. Socialstyrelsen och 
Vårdförbundet, är emellertid kritiska till att använda begreppet i lag. Det 
framhålls t.ex. att omvårdnad främst är ett kunskapsområde inom 
vårdutbildningen. Begreppet bör med hänsyn till denna kritik utmönstras 
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ur lagen. Skolsköterskans uppgifter bör i stället kunna täckas in genom 
att elevhälsan skall omfatta medicinska insatser.  

Kommittén använder begreppet social kompetens, vilket i dagligt tal 
har en vidare innebörd och kan förstås som en mer allmän förmåga att 
umgås med andra. Regeringen föreslår därför att begreppet ändras till 
psykosocial, vilket avser sociala förhållandens inverkan på individen. 
Detta förutsätter kunskaper i beteendevetenskap som t.ex. socialt arbete, 
psykologi och sociologi. 

I stället för dagens hälsokontroll bör det modernare och bättre 
begreppet hälsobesök användas i den nya lagen. Ordet hälsobesök 
förmedlar bättre syftena bakom elevhälsan – att vara förebyggande och 
hälsofrämjande. 

Regeringens förslag om ändring i sekretesslagen (1980:100) finns i 
avsnitt 29 om ändringar i annan lagstiftning. 

9.2 Studie- och yrkesvägledning 

Regeringens förslag: Alla elever i grundskolan, obligatoriska 
särskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan skall ha tillgång till sådan kompetens att elevernas 
behov av vägledning och information inför val av framtida 
utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. I de fall 
huvudmannen väljer att inrätta särskilda tjänster för studie- och 
yrkesorientering skall nuvarande bestämmelser om krav på utbildning 
för att få anställas utan tidsbegränsning behållas.  
 
Kommitténs förslag: Kommittén föreslår inga bestämmelser om 

studie- och yrkesvägledning.  
Remissinstanserna: Av de remissinstanser som har yttrat sig i frågan 

vill samtliga att tillgången till studie- och yrkesvägledare skall 
tydliggöras i lagstiftningen och att kraven för tillsvidareanställning även 
fortsättningsvis skall regleras i lagtext. Bland dessa finns 
Integrationsverket, Barnombudsmannen (BO), Umeå universitet, Luleå 
tekniska universitet, Lärarhögskolan i Stockholm, Göteborgs, Uppsala 
och Örebro kommuner, Elevorganisationen i Sverige, 
Handikappombudsmannen, LO, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, 
Sveriges elevråd – SVEA, SACO, Sveriges Vägledarförening och 
Synskadades Riksförbund (SRF). 
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Skälen för regeringens förslag: I läroplanerna finns både riktlinjer för 
alla som arbetar i skolan och särskilda riktlinjer för studie- och 
yrkesvägledare, eller den personal som fullgör motsvarande uppgifter. 
Detta speglar att både lärare, skolledare och särskilt utbildade studie- och 
yrkesvägledningsfunktionärer har ett gemensamt ansvar men delvis olika 
roller, när det gäller rådgivning till eleverna om framtida studier och 
arbetsliv. En förutsättning för att eleverna skall kunna utnyttja den stora 
frihet och de möjligheter till egna val som erbjuds är att de får en adekvat 
information om utbildningsutbud och valmöjligheter. Regeringen 



 
 

 

 

bedömer att elevernas behov av vägledning säkerligen inte kommer att 
bli mindre i framtiden än i dag. 

Sammantaget talar detta för någon form av reglering av studie- och 
yrkesvägledning även i den nya skollagen. Många remissinstanser vill 
också ha en reglering av studie- och yrkesvägledning i skolan.  

I dag finns inget krav på att det i skolorna skall finnas särskild personal 
för studie- och yrkesvägledning. Däremot innehåller dagens skollag en 
bestämmelse som säger att den som anställs utan tidsbegränsning för 
studie- och yrkesvägledning i det offentliga skolväsendet skall ha en 
utbildning avsedd för sådan verksamhet. Av samma bestämmelse 
framgår att den som inte uppfyller anställningskraven får anställas för 
högst ett år i sänder. Skollagskommittén går överhuvudtaget inte in på 
frågan om studie- och yrkesvägledning. Den skolpersonal som regleras i 
kommitténs förslag är rektor, lärare och skolläkare. Beträffande övrig 
personal skriver kommittén: ”huvudmannen bestämmer själv vilken 
personal och kompetens, som behövs för att nå målen och för att de 
föreskrifter som gäller för verksamheten skall kunna uppfyllas. Detta 
överensstämmer med kommitténs direktiv att anpassa skollagstiftningen 
till ett målstyrt skolväsende”. 

Regeringens bedömning är att en reglering i första hand bör inriktas på 
tillgången till kompetens. Att reglera tillgången till kompetens fokuserar 
på ett elevperspektiv och är i linje med synsättet inom elevhälsan, där 
förslaget är att eleven skall ha tillgång till personal med medicinsk, 
psykologisk, social och specialpedagogisk kompetens. Ordvalet ”det 
skall finnas tillgång till” innebär däremot inte att studie- och 
yrkesvägledningskompetensen nödvändigtvis behöver finnas just inom 
den egna skolenheten. Många fristående skolor köper t.ex. in 
vägledningstjänster. Ett krav på att studie- och 
yrkesvägledningskompetens skall finnas innebär dock enligt regeringen 
en tydlig markering av huvudmannens ansvar för att eleverna får tillgång 
till studie- och yrkesvägledning, samtidigt som organisationen även 
fortsättningsvis är en lokal fråga. 

I de fall huvudmannen väljer att inrätta särskilda befattningar för 
studie- och yrkesorientering anser regeringen emellertid att dagens 
bestämmelser om krav på viss utbildning för att få tillsvidareanställas 
skall fortsätta gälla. 
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9.3 Arbetsmiljö, trygghet och studiero 

Regeringens förslag: Skolan skall sträva efter att erbjuda alla som finns 
i skolan en miljö som präglas av trygghet och studiero. Rektor ansvarar 
för att det upprättas ordningsregler på varje skolenhet.  

För att ingripa i en akut situation eller i avvaktan på att en utredning 
färdigställs skall rektor få vidta de åtgärder som är nödvändiga för att 
tillförsäkra eleverna trygghet och studiero. Åtgärderna får endast om 
synnerliga skäl finns gälla längre än två veckor och aldrig längre än fyra 
veckor.  

En lärare skall under pågående undervisning eller då eleverna annars 
står under ledning av läraren få vidta de åtgärder som är nödvändiga för 
att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero. Elever i grundskolan, 
specialskolan och sameskolan skall få åläggas att under uppsikt stanna 
kvar högst en timme efter skoldagens slut. Åtgärderna skall vara 
framåtsyftande och försvarliga med hänsyn till åtgärdernas syfte och 
andra omständigheter och får inte inskränka elevers rätt till utbildning. 

Rektor eller en lärare skall från en elev få omhänderta föremål, som 
används på ett sätt som är störande för skolverksamheten, eller som kan 
utgöra en fara för säkerheten i skolan. Ett omhändertaget föremål skall i 
normalfallet återlämnas vid skoldagens slut. 
 

Kommitténs förslag: Stämmer delvis med regeringens förslag. 
Remissinstanserna: Remissinstanserna (bl.a. Riksdagens ombudsmän, 

JO) har kritiserat kommitténs förslag på den grunden att det kan 
ifrågasättas om bestämmelserna fullt ut tillgodoser de rättssäkerhetskrav 
som måste ställas. JO har förordat att bestämmelserna förtydligas så att 
åtgärderna aldrig kan inskränka den rätt till utbildning som skolpliktiga 
elever har. Även Kammarrätten i Stockholm anser att det av 
rättsäkerhetsskäl är angeläget att bestämmelserna i skollagen om 
ingripande mot elev är tydliga. Statens skolverk menar att det bör 
övervägas om det finns behov av en skärpning av de föreslagna 
föreskrifterna, så att det tydligare framgår vilka åtgärder som är tillåtna 
och att exempelvis avstängning inte är tillåten i grundskolan. 
Barnombudsmannen (BO) anser att en bestämmelse måste införas som 
förbjuder kollektiv bestraffning. JO har påpekat att bestämmelsen om 
omhändertagande av föremål i kommitténs förslag inte är begränsad till 
elever samt att det vore önskvärt att det anges vilka omständigheter som 
skall anses utgöra särskilda skäl för att inte återlämna föremålet efter 
skoldagen. 
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Skälen för regeringens förslag: Fr.o.m. den 1 juli 1990 har 
arbetsmiljölagen (AML) vidgats till att omfatta alla elever som genomgår 
utbildning fr.o.m. grundskolan och uppåt. Tidigare omfattade inte AML 
elever på nivåer under grundskolans årskurs 7. Enligt ett uttalande i 
förarbetena (prop. 1989/90:61) var syftet med ändringen att utsträcka 
giltigheten till grundskolans dåvarande låg- och mellanstadium. Bl.a. 



 
 

 

 

hänvisades till att det vidgade arbetsmiljöbegreppet medfört att 
skyddsarbetet inte längre var begränsat till mekaniska och kemiska risker 
och liknande samt att till elevmedverkan i lämpliga former kunde vara av 
värde även på lägre stadier.  

När förskoleklassen inrättades och reglerades i skollagen gjordes i 
praxis vid tillsynen tolkningen att förskoleklassen kunde omfattas av 
begreppet utbildning enligt AML. Anledningen till detta var att 
förlängningen nedåt med sexårsverksamheten inte innebar någon 
avgörande skillnad i förhållande till de förhållanden som låg till grund 
för ändringen av AML 1990. Enligt 7 kap. 5 § i nya skollagen får barn 
tas emot i förskoleklass före det år de fyller sex år, utan begränsning 
nedåt i ålder. Detta kan innebära en utsträckning som går utöver vad som 
var avsett med 1990 års utvidgning av AML. Detta torde innebära att 
dessa barn, liksom de barn som går i förskolan, inte omfattas av AML. 
Den hänvisning till AML som görs i 4 kap. 6 § i förslaget gäller därför 
inte denna grupp. 

En utredning inom Näringsdepartementets ansvarsområde, 
Utredningen om arbetsmiljölagen (dir. 2004:91) ser just nu över 
arbetsmiljölagen, bl.a. frågan om barnen i förskolan och fritidshemmet 
skall omfattas.  

9.3.1 Nödvändiga åtgärder för att värna trygghet och studiero 

En av de viktigaste förutsättningarna för att barn och ungdomar skall 
kunna inhämta och utveckla kunskaper och värden är en trygg och 
stimulerande lärmiljö. Regeringen instämmer i kommitténs 
grundläggande synsätt att rektors och lärares skyldighet att skapa en 
trygg skolmiljö för alla elever skall förtydligas i skollagen. I 
attitydundersökningar (bl.a. från Skolverket) framgår att elever i svenska 
skolor i allmänhet tycker att de har en bra och trygg skolmiljö och att de 
trivs med kamrater och lärare. De flesta föräldrar anser att deras barn har 
en trygg och utvecklande skolmiljö och att de flesta som finns i skolan 
behandlar varandra på ett respektfullt sätt. Ändå inträffar ibland 
situationer, som upplevs som störande, hotfulla eller våldsamma och där 
vuxna kan behöva ingripa för att värna en trygg skolmiljö för alla elever i 
skolan. 
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Dagens bestämmelser om disciplinära åtgärder i skolforms-
förordningarna kan betraktas både som alltför detaljerade och bitvis 
alltför självklara. Att en lärare skall kunna ge en elev, som stör 
undervisningen, en tillsägelse är något som ingen ifrågasätter. Samtidigt 
har många lärare och skolledare vittnat om att de känner osäkerhet om 
vilka åtgärder man får vidta för att komma till rätta med en akut situation 
i skolmiljön utan att beröva någon elev tillfälle att få den utbildning de 
har rätt till. Dagens bestämmelser har också kritiserats för att de har en 
tydlig karaktär av bestraffning, snarare än att de tillgodoser behovet av 
att värna trygghet och studiero för alla i skolan. Regeringen föreslår 
därför att det i skollagen införs bestämmelser om rektors och lärares 



 
 

 

 

möjligheter att i en akut situation vidta nödvändiga åtgärder för att värna 
elevernas trygghet och studiero.  

Regeringen anser att fokus bör flyttas från bestraffning och disciplinära 
åtgärder till trygghet och studiero som en del av arbetet med skolans 
arbetsmiljö. Rektor har ansvar för skolans arbete mot alla former av 
kränkande behandling och för skolans arbetsmiljö.  

I många skolor bedrivs ett konkret och positivt arbete med 
värdegrundsfrågor. Det uppstår ofta situationer, när det känns naturligt 
att diskutera vilka regler som skall gälla för umgänget mellan de barn, 
ungdomar och vuxna som befinner sig i skolan. Även med de yngsta 
barnen är det självklart att tala om hur man skall uppträda mot varandra 
och vilka regler som skall gälla i klassrummet och på skolgården. På de 
flesta skolor arbetar man också med att utforma och besluta om konkreta 
gemensamma ordningsregler. Regeringen föreslår att det i skollagen skall 
framgå att rektor skall ansvara för att det upprättas ordningsregler på 
varje skolenhet. Det är oerhört viktigt att alla känner sig involverade i 
arbetet med att utforma dessa ordningsregler, så att alla också kan känna 
sig solidariska med de överenskommelser som görs. Därför vill 
regeringen särskilt betona att skolans ordningsregler skall utformas under 
medverkan av alla berörda, dvs. lärare, övrig personal och elever. Även 
vårdnadshavarna skall ha möjlighet att delta i arbetet. Att de berörda 
skall få möjlighet att delta i arbetet framgår redan av bestämmelserna om 
inflytande i 3 kap. i skollagen. Att skriva in det i bestämmelsen om 
ordningsregler skulle kunna uppfattas som begränsande. 

Det är också tydligt i skolans styrdokument att det inte är tillåtet att 
kränka eller diskriminera andra. Det är därför naturligt att rektor också 
har möjlighet att ingripa i en akut situation, om elever kränker andra, är 
störande eller våldsamma. Rektor måste därvid kunna ta beslut om en 
elevs skolgång i avvaktan på en utredning om en mer permanent lösning.  

Alla har rätt till en god arbetsmiljö med gynnsamma förutsättningar att 
studera med lugn och koncentration. De vuxna måste självklart ingripa 
för att reda upp situationer som kan urarta till våldsamheter eller allmän 
oordning. Samtidigt behöver de elever, som uppträder på ett sådant sätt 
att alla elever blir störda eller rentav hotade, stöd från de vuxna att bryta 
ett destruktivt beteende. Det är troligt att en utredning kring elevens 
skolsituation måste påbörjas för att ett åtgärdsprogram skall kunna 
upprättas och eleven få ett mer långsiktigt stödprogram. Under tiden kan 
dock vissa åtgärder behöva vidtas för att inte problemen skall upprepas 
och för att värna andra elevers rätt till studiero och trygghet. De åtgärder 
som vidtas får naturligtvis inte i sin tur vara kränkande för den aktuella 
eleven. 
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I vissa fall kan de anställda vid skolan ha rätt att ingripa i en akut 
situation redan med stöd av brottsbalkens allmänna nödvärns-
bestämmelser. Med stöd av dessa rättigheter kan exempelvis en lärare i 
de flesta fall ha rätt att handgripligen sära på elever som är inbegripna i 
ett slagsmål. Bestämmelserna innebär inte någon inskränkning av denna 
rätt utan är endast avsedda att ge rektor och lärare möjlighet att vidta 
ytterligare åtgärder. 



 
 

 

 

För att komma till rätta med en akut och besvärlig situation kan rektor 
med stöd av den nya regleringen besluta t.ex. om tillfälliga 
omgrupperingar. Åtgärder som kan komma i fråga är bland annat att 
tillfälligt anordna utbildningen eller lektionstiden på en annan plats eller 
vid en annan tid för en elev i avvaktan på utredning om hur en situation 
långsiktigt skall lösas. Det kan i sådana fall även bli aktuellt att 
provisoriskt förlägga elevens utbildning till en annan skolenhet. Om den 
andra skolenheten leds av en annan rektor krävs naturligtvis att 
rektorerna är överens om att elevens utbildning tillfälligt skall förläggas 
till den andra skolenheten. Det kan vidare handla om att temporärt lägga 
om undervisningen så att personal och elever får möjlighet att diskutera 
en uppkommen situation. 

Regeringen föreslår också att lärarna skall få motsvarande möjlighet att 
vidta nödvändiga åtgärder, dock begränsat till de egna undervis-
ningstillfällena eller motsvarande tider när eleverna står under lärarens 
direkta ledning, t.ex. på raster, på skolgården eller under en friluftsdag 
eller ett studiebesök. Åtgärder som kan komma ifråga kan exempelvis 
vara att ge elever tillsägelser, att sära på elever som stör undervisningen, 
att uppmana elever att lämna undervisningslokalen, att ålägga eleven 
kvarstannande efter skoldagens slut eller att tala med rektor om vidare 
åtgärder. Om det fortfarande finns behov av trygghetsskapande åtgärder 
när lärarens ansvar upphör, t.ex. efter skoldagens slut, är det alltså 
rektorn, som i enlighet med bestämmelserna skall besluta om dessa 
åtgärder.  

Åtgärderna skall vara framåtsyftande. De skall vara försvarliga med 
hänsyn till åtgärdernas syfte och övriga omständigheter. Samma regler 
gäller för skolor med offentliga och enskilda huvudmän.  

Tillfälliga åtgärder skall inte innebära att en skolpliktig elev, som 
agerar olämpligt, kan fråntas rätten till utbildning eller att rätten till 
undervisning kan inskränkas, vilket också flera remissinstanser påpekat. 
Det får aldrig förekomma att skolpliktiga elever stängs av eller relegeras, 
något som är vanligt i många andra länder. I själva verket är ett av de 
viktigaste motiven för införandet av dessa bestämmelser att tydliggöra 
varje elevs rätt till utbildning under betryggande omständigheter.  

Det kan också särskilt framhållas att åtgärderna alltid skall vara 
inriktade på att förbättra elevens framtida uppträdande och inte vara en 
bestraffning för elevens tidigare uppträdande.  

Endast om det finns synnerliga skäl får åtgärderna gälla under en 
längre tid än två veckor. Åtgärderna får dock aldrig gälla för längre tid än 
fyra veckor. Självklart får åtgärderna inte heller inskränka elevernas rätt 
till yttrandefrihet och informationsfrihet enligt regeringsformen. Att 
åtgärderna skall vara försvarbara med hänsyn till deras syfte innebär 
bland annat att s.k. kollektiv bestraffning aldrig kan komma i fråga, 
vilket följer redan av de principer som gäller för den svenska 
rättsordningen. .  

 
222 

Regeringen instämmer också med kommittén om att vissa andra 
åtgärder, som i dag anges i förordningarna, självklart kan vidtas även 
utan uttryckligt stöd i författningarna. Det rör sig om att läraren 



 
 

 

 

uppmanar en elev att ändra sitt uppförande, kontakt med elevens 
vårdnadshavare och information till rektorn.  

I den lagrådsremiss om förbud mot diskriminering och annan 
kränkande behandling av barn och elever i skolan m.m., som 
överlämnades till lagrådet i maj 2005, understryks skolans ansvar för att 
motverka alla former av kränkande behandling såväl mellan elever som 
mellan vuxna och elever. Samtidigt betonas skillnaden mellan en 
rättmätig tillrättavisning av en lärare och kränkning av en elev. En elev 
kan känna sig kränkt av en tillsägelse, även om den i sammanhanget är 
berättigad. Enligt barnkonventionen (artikel 28) skall alla lämpliga 
åtgärder vidtas för att disciplinen i skolan upprätthålls på ett sätt som är 
förenligt med barnets mänskliga värdighet och i överensstämmelse med 
konventionen. Gränsdragningen är inte alltid enkel, men det är inte 
rimligt att varje beteende som en elev subjektivt upplever som en 
kränkning skall kunna leda till en anmälan om kränkande behandling. 
Det handlar enligt lagrådsremissen om värdegrunden och om uppdraget 
att fostra, samtidigt som det är en fråga om att respektera elevens 
integritet och självkänsla. 

Disciplinära åtgärder för gymnasieskolan som skriftlig varning, 
avstängning och förvisning regleras separat i gymnasiekapitlet. Eftersom 
gymnasieskolan är en frivillig skolform för äldre elever finns sakliga skäl 
för att göra skillnad mellan skolformerna i detta hänseende.  

Möjligheten att placera en skolpliktig elev vid en annan skola för att 
skydda alla elever regleras i kapitlet om Grundskolan, avsnitt 13. Som 
utvecklas vidare i detta avsnitt är detta en åtgärd som endast vidtas i 
undantagsfall, när alla andra möjligheter är uttömda.  

Kvarstannande efter skoldagens slut 

I 6 kap. 9 § i dagens grundskoleförordning och 7 kap. 10 § i dagens 
specialskoleförordning finns bestämmelser som ger rektor eller lärare i 
dessa skolformer och sameskolan möjlighet att ålägga en elev att under 
uppsikt stanna i skolan under högst en timme efter skoldagens slut. 
Däremot saknas sådana möjligheter i särskolan och gymnasieskolan. 

En av skolans viktigaste uppgifter är att göra lärandet lustfyllt och att 
verka för att skolan och skolarbetet upplevs som motiverande och 
positivt. Regeringen anser därför att det är problematiskt att ett beslut om 
att en elev skall tillbringa ytterligare tid i skolan betraktas som en 
bestraffning, Som bl.a. Elevorganisationen påpekar i sitt remissvar 
medför också den typen av åtgärder stor risk för mer eller mindre 
orättvisa kollektiva bestraffningar, vilket inte är tillåtet.  

Det finns en grundläggande skyldighet för skolpliktiga elever att delta i 
obligatoriska moment under skoldagen. Om rektor eller lärare vidtar 
någon tillfällig åtgärd, t.ex. för att en elev uppträder störande, kan det 
leda till att eleven förlorar värdefull undervisningstid. Det kan då bli 
aktuellt att erbjuda eleven kompletterande undervisning för att ta igen det 
som gått förlorat. Om det skulle bli nödvändigt anser regeringen att 
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skolan dessutom skall kunna ålägga elever att delta i sådan undervisning, 
även om den är förlagd efter skoldagens slut. Den tid som eleven stannar 
kvar i skolan skall självklart användas på ett konstruktivt sätt. Om syftet 
dessutom är att kvarstannandet skall leda till att skolan kommer till rätta 
med elevens uppträdande får den alltså vidtas. För att ramarna runt 
sådana åtgärder skall vara tydliga föreslår regeringen att man även 
fortsättningsvis skall kunna ålägga elever att under uppsikt stanna kvar i 
skolan under högst en timme efter skoldagens slut. Bestämmelsen gäller 
som tidigare endast grundskolan, sameskolan och specialskolan. 

9.3.2 Omhändertagande av föremål 

En beprövad erfarenhet är att skolans ordningsregler fungerar bäst om de 
som berörs får vara med och utarbeta dem och på så vis göra dem till 
sina. Detta sker också på de flesta skolor, inte bara en gång utan med 
jämna mellanrum, så att nya elevgenerationer får vara med och formulera 
vad som skall gälla på just deras skola. Ordningsregler kan vara den 
konkreta manifestationen av en mycket bredare och djupare diskussion 
om relationer, respekt för andra och ansvar för den gemensamma miljön. 
Även föräldrar bör involveras i denna process, så att det i bästa fall kan 
utvecklas en samsyn mellan skola och hem om vilka regler som man 
kommit överens om.  

Det finns dock situationer när de vuxna måste fatta beslut om 
ingripanden för att komma till rätta med en störande eller farlig situation. 
Det är mycket viktigt att lärarna och annan personal har diskuterat 
igenom vilket förhållningssätt de skall ha till vissa företeelser, så att de är 
konsekventa och behandlar alla elever lika.  

Bland annat kan sådana gemensamma förhållningssätt gälla hur man 
ser på föremål som är störande för skolverksamheten och när dessa måste 
omhändertas. Regeringen föreslår att en bestämmelse om detta införs i 
skollagen. Rektorn eller en lärare skall från en elev få omhänderta 
föremål som används på ett sätt som är störande för skolverksamheten 
eller kan utgöra en fara för säkerheten i skolan. Bestämmelsen gäller 
enbart omhändertagande av föremål från elever. Skälet är detsamma som 
i föregående resonemang om tillfälliga åtgärder, nämligen att värna andra 
elevers trygghet och studiero. Detta ger dock inte lärare rätt att i 
förebyggande syfte söka igenom väskor eller kläder efter störande 
föremål. Omhändertagande av föremål av andra skäl, exempelvis som 
bestraffning, får heller inte förekomma. 
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Det är inte föremålet i sig utan sättet på vilket det används i skolan 
som utgör grunden för omhändertagandet. Det kan exempelvis röra sig 
om en mobiltelefon eller en leksak som används under lektionstid. 
Många gånger är det alltså sättet som ett föremål används på och inte 
föremålet i sig som är störande för verksamheten. Det finns emellertid 
även föremål som redan i sig utgör en fara för säkerheten i skolan, 
exempelvis fyrverkeripjäser eller kemikalier, vilka bör kunna 
omhändertas oavsett på vilket sätt de används. I vissa fall kan alltså en 



 
 

 

 

rätt att ingripa mot farliga föremål stödas på brottsbalkens allmänna 
nödvärnsbestämmelser.  

Ett omhändertaget föremål skall i normalfallet återlämnas senast vid 
skoldagens slut. Om eleven vid upprepade tillfällen medfört störande 
föremål, eller om föremålen är olämpliga eller farliga, t.ex. tobak eller 
alkohol, får dock återlämnandet anstå till dess vårdnadshavaren har 
kontaktats. Om innehavet av föremålet strider mot bestämmelser i 
brottsbalken eller annan straffrättslig lagstiftning, t.ex. lagen (1988:254) 
om förbud mot knivar och andra farliga föremål skall föremålet i stället 
snarast lämnas till närmaste polismyndighet. Det är viktigt att rektor eller 
den rektor utser dokumenterar händelsen, vad som inträffat och när 
föremålet lämnades tillbaka i de fall föremålet inte återlämnas vid 
skoldagens slut. 

9.4 Elevernas utveckling mot målen 

Regeringens förslag: Alla elever skall ges den ledning och stimulans 
som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de 
utifrån sina förutsättningar skall kunna utvecklas så långt som möjligt 
enligt utbildningens mål.  

Om det genom uppgifter från skolans personal, eleven, elevens 
vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en 
elev inte kommer att nå de mål som minst skall uppnås enligt läroplan 
och kursplaner, skall rektorn se till att elevens behov av stödåtgärder 
utreds. Behov av särskilt stöd skall även utredas om eleven uppvisar 
andra svårigheter i skolsituationen. Samråd bör ske med företrädare för 
elevhälsan. 

 Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd skall han eller 
hon ges sådant stöd på det sätt och i den omfattning som behövs för att 
nå de mål som minst skall uppnås i läroplan och kursplaner. 

 För en elev i behov av särskilt stöd skall ett åtgärdsprogram utarbetas. 
Av åtgärdsprogrammet skall framgå hur behoven ser ut, vilka åtgärder 
som skall vidtas samt hur åtgärderna skall följas upp och utvärderas. Om 
åtgärderna består av beslut om annan undervisningsgrupp eller enskilt 
eller anpassad studiegång skall detta framgå.  

Åtgärdsprogrammet skall beslutas av rektorn eller den som rektorn gett 
i uppdrag att utföra denna uppgift. Om en utredning visar att eleven inte 
behöver särskilt stöd skall beslutas att åtgärdsprogram inte skall 
utarbetas. Beslut i fråga om åtgärdsprogram skall kunna överklagas till 
Skolväsendets överklagandenämnd för laglighetsprövning. 
 

Kommitténs förslag: Överensstämmer delvis med regeringens förslag. 
Kommittén föreslår att beslut om åtgärdsprogram skall kunna överklagas 
till Skolväsendets överklagandenämnd. 
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Remissinstanserna: Socialstyrelsen, Riksrevisionsverket, ett antal 
kommuner, bl.a. Bjuv, Eksjö, Gnesta, Hörby, Jönköping, Kalmar, 
Kävlinge, Luleå, Lund, Lycksele, Mjölby, Nacka, Norrtälje, Robertsfors, 



 
 

 

 

Svalöv, Svedala, Svenljunga, Åmål, Kommunförbundet Skåne samt 
Astma- och allergi förbundet, Afasiförbundet i Sverige, Riksförbundet för 
Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, Förbundet Funktionshindrade 
med Läs- och Skrivsvårigheter är positiva till den nya starkare 
skrivningen om tydliga åtgärdsprogram. Riksdagens ombudsmän (JO) 
påpekar att det av lagtexten bör framgå att samråd bör ske med berörd 
personal inför ett beslut om åtgärdsprogram samt att beslutet skall 
undertecknas av rektor eller den rektor har delegerat beslutanderätten till. 
Handikappombudsmannen (HO), Barnombudsmannen (BO), 
Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO) och Synskadades 
Riksförbund (SRF) tillstyrker de förstärkningar av elevens rätt till stöd 
som föreslås. Dock bör det tydligt framgå av skollagen att ekonomiska 
eller organisatoriska omständigheter inte får åberopas som skäl att inte 
genomföra de åtgärder som föreslås. 

Friskolornas Riksförbund är positivt till utredningens förslag men 
anser att det måste vara möjligt både för den fristående skolan och för 
eleven att genom förvaltningsbesvär få prövat kommunens vägran att 
ställa ekonomiska resurser till skolans förfogande. 

Ett antal kommuner, bl.a. Botkyrka, Haninge, Kalmar, Lund, 
Nynäshamn, Södertälje och Åre anser att förslaget om överklagade av 
åtgärdsprogram kan bli en merkostnad för kommunerna som man vill ha 
kompensation för. Socialstyrelsen, Eksjö, Göteborgs, Jönköpings, 
Kalmar, Lunds, Lycksele, Mjölby, Norrköpings och Vaggeryds 
kommuner, Astma och Allergi förbundet samt Afasiförbundet i Sverige är 
positiva till att beslut om särskilt stöd skall kunna överklagas.  

Statens skolverk, Myndigheten för skolutveckling och 
Specialpedagogiska institutet är positiva till att elevernas rätt till särskilt 
stöd stärks. De betonar dock vikten av att elevens stödbehov inte ses som 
ett individuellt problem utan att även lärmiljöns betydelse utreds. 
Myndigheten för skolutveckling föreslår att individuella 
utvecklingsplaner upprättas för varje elev i stället för åtgärdsprogram. 

 
Skälen för regeringens förslag 

Varje elev skall ges förutsättningar att nå skolans mål 

Liksom Skollagskommittén anser regeringen att alla elever skall ges den 
ledning och stimulans, som de behöver i sitt lärande och sin personliga 
utveckling för att utifrån sina behov och förutsättningar kunna utvecklas 
så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Alla remissinstanser 
instämmer också i denna målsättning.  

Utgångspunkten för att alla elever skall få möjligheter att nå målen för 
utbildningen är att särskilt stöd ges till de elever som av olika 
anledningar har svårt att nå målen för utbildningen. För grundskolan 
innebär förslaget att eleven skall ges särskilt stöd på det sätt och i den 
omfattning som behövs för att eleven skall ha möjlighet att nå de mål 
som minst skall ha uppnåtts enligt läroplan och kursplaner. Detsamma 
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gäller även för sameskolan och specialskolan. I obligatoriska särskolan 
relateras elevens resultat till de individuellt uppställda målen.  

Bestämmelserna i det följande är inte avpassade för förskolan, 
eftersom målen där inte avser individuella barns prestationer utan mer 
verksamhetens kvalitetsutveckling. Vilken typ av utredning som behövs 
för ett barn i förskolan respektive en elev i skolan skiljer sig dessutom åt. 
Speciella bestämmelser om barn i behov av särskilt stöd i förskolan finns 
i förskolekapitlet. Förskoleklassen och fritidshemmet har inga egna mål 
men följer läroplanen för de obligatoriska skolformerna och arbetar 
därmed mot samma mål som dessa. Eleverna kan därför behöva stöd i 
förskoleklassen eller fritidshemmet för att inte detta i ett annat skede 
skall leda till svårigheter för eleven att uppnå skolans mål.  

Många elever stöter någon gång under sin skoltid på svårigheter och 
behöver under en kortare tid särskilda stödåtgärder. Andra elever 
behöver stöd kontinuerligt under hela skoltiden p.g.a. sjukdom, sociala 
problem, funktionshinder eller svårigheter att tillgodogöra sig 
undervisningen av andra orsaker. I vissa fall kan en elev uppvisa problem 
i skolsituationen som inte omedelbart innebär en risk för att målen inte 
skall uppnås, men där skolan befarar att större problem kan uppstå på sikt 
om inte situationen utreds. Det finns ingen definition av begreppet behov 
av särskilt stöd i lagen. Det är heller inte möjligt att i lagtext närmare 
definiera vilka förutsättningar som skall finnas för att stöd skall ges i 
skolarbetet. Bestämmelserna måste därför bli allmänt hållna och knytas 
till ett ansvar för skolan att utreda elevens stödbehov. Om denna 
utredning visar att eleven är i behov av särskilt stöd för att kunna nå 
målen skall sådant stöd ges.  

Att särskilt stöd för att nå målen skall ges är centralt i 
skollagstiftningen. Det är elevens behov av stöd som skall vara 
vägledande för besluten. För rektor är därför varje beslut om en 
stödåtgärd något som måste föregås av noggranna pedagogiska 
överväganden, samtidigt som det också finns ekonomiska realiteter att 
beakta. Av den anledningen föreslår regeringen relativt detaljerade 
bestämmelser för den process, som skall leda fram till beslut om 
särskilda stödåtgärder eller till ett beslut om att stöd inte skall sättas in. 
Skollagskommittén har beskrivit processen i fem steg: att 
uppmärksamma, att utreda, att dokumentera, att åtgärda samt följa upp 
och utvärdera. Det finns stort stöd i remissutfallet för detta synsätt. 
Regeringen anser att dessa principer skall vara vägledande genom hela 
systemet från förskoleklassen till och med avslutad gymnasieutbildning. 

Åtgärdsprogrammet är det centrala dokumentet i processen 

I princip likalydande regler om särskilt stöd har hittills gällt i alla 
skolformer inom den obligatoriska skolan samt i gymnasie- och 
gymnasiesärskolan. Motsvarande bestämmelse finns även för fristående 
skolor. De nya bestämmelserna tydliggör ansvaret för att tidigt upptäcka 
elever i behov av särskilt stöd. Rektor har alltid det yttersta ansvaret för 

 
227 



 
 

 

 

att åtgärdsprogram upprättas, så snart det framkommit att eleven behöver 
särskilt stöd. Bestämmelsen ställer krav på att det finns rutiner för hur 
personalen skall rapportera till rektor när det blir aktuellt att bedöma om 
en elev är i behov av särskilt stöd. Utvecklingssamtal är ofta en start till 
ett åtgärdsprogram. I skolformsförordningarna har särskilt angetts att 
utvecklingssamtal i vissa fall skall resultera i ett åtgärdsprogram.  

Att samla bestämmelserna om särskilt stöd i lagen innebär att 
nuvarande bestämmelser i respektive skolformskapitel och anslutande 
förordningar med detaljerade organisatoriska och administrativa regler 
behöver ses över. Förslaget överensstämmer med förändringen mot en 
ökad målstyrning. Regeringen överväger dessutom att ge Statens 
skolverk i uppdrag att behandla den närmare utformningen av 
arbetsprocessen i allmänna råd för att stödja rektorn och annan personal 
som skall utreda och fatta beslut om åtgärdsprogram.  

Alla elever skall enligt regeringen ha en individuell utvecklingsplan 
som stöd för utvecklingen mot målen (se avsnitt 9.5.2). Ett 
åtgärdsprogram är däremot förbehållet en elev som är i behov av särskilt 
stöd eller på annat sätt uppvisar svårigheter i sin studiesituation. Syftet 
med att upprätta ett åtgärdsprogram är att ha ett dokument för planering 
och utvärdering av elevens utbildning, så att förutsättningarna för elevens 
fortsatta lärande blir de bästa. För elever i behov av särskilt stöd är 
åtgärdsprogrammet ett nödvändigt pedagogiskt instrument för planering, 
samarbetet mellan lärare, annan personal t.ex. i elevhälsan, eleven och i 
förekommande fall vårdnadshavaren samt för uppföljning och 
utvärdering av stödåtgärderna. Arbetet med åtgärdsprogrammet skall 
utgå från elevens behov, elevens styrkor och svårigheter och vilka hinder 
och möjligheter som finns i elevens omgivning. Elevens och 
vårdnadshavarens syn på skolsituationen skall också vägas in. 
Programmet skall omfatta elevens hela skolsituation. Om eleven vistas 
på fritidshem, kan även den vistelsen behöva ingå i programmet. 
Regeringen anser således, i likhet med kommittén, Myndigheten för 
skolutveckling, Skolverket samt Specialpedagogiska institutet, att det är 
viktigt att lägga fokus på hela lärmiljön och inte enbart på den enskilda 
elevens svårigheter. 

Regeringen delar kommitténs syn på åtgärdsprogrammets utformning 
och innehåll. Åtgärderna skall vara av både kortsiktig och långsiktig 
karaktär. De skall relatera till målen att uppnå i läro- och kursplaner och 
vara möjliga att följa upp och utvärdera. Det bör också framgå vem som 
är ansvarig för att stödinsatserna genomförs, följs upp och utvärderas. 
Krav på åtgärdsprogram regleras i skollagen, eftersom rättssäkerheten 
ställer särskilda krav på åtgärdsprogrammet.  
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Arbetet med elever i behov av särskilt stöd är en viktig strategisk och 
ekonomisk fråga som rör hela den pedagogiska verksamhetens 
utformning och som rektor ytterst är ansvarig för. Samtidigt kan ett 
beslut om särskilt stöd medföra inskränkningar och förändringar för 
eleven. Regeringen föreslår därför en föreskrift i skollagen om att rektor 
beslutar om innehållet i åtgärdsprogrammet. Det kan dessutom finnas 
behov av att kunna delegera beslut om åtgärdsprogram. Vissa för 



 
 

 

 

eleverna mindre ingripande insatser bör kunna beslutas av en lärare i 
arbetslaget. Det innebär inte att rektor avhänder sig ansvaret för att 
eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver. 

Rektorn ansvarar för att en utredning genomförs, även om någon annan 
utses att genomföra utredningen. I vissa fall kan en utredning göras 
snabbt och enkelt. I andra fall kan det behövas en mer omfattande 
utredning. Någon tidsgräns för hur lång tid utredningen får ta kan därför 
inte anges. Givetvis är det nödvändigt att eleven och, i förekommande 
fall, vårdnadshavaren ges möjlighet att medverka i utredningen. Vidare 
är det naturligt att den lärare som ansvarar för eleven och annan berörd 
personal medverkar i utredningen.  

Samråd bör ske med personal från elevhälsan. Elevhälsan har i sin nya 
roll ett vidare ansvar för förebyggande och hälsofrämjande arbete, men 
beroende på problemens art varierar behovet av samarbete t.ex. med den 
medicinska delen av elevhälsan. I vissa fall kan det även vara nödvändigt 
att samarbeta med andra verksamheter, till exempel socialtjänsten, 
verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade eller barn- och ungdomspsykiatrin, (BUP). Givetvis 
måste kontakter under utredningen ske med beaktande av gällande 
sekretessbestämmelser. 

Regeringen anser att det är mycket väsentligt att det finns lokalt 
utformade rutiner för rektors samråd med elevhälsopersonalen. Samråd 
med berörd personal inom elevhälsan bör ske inför varje beslut om 
åtgärdsprogram. På varje skolenhet förutsätts att det finns dokumenterade 
rutiner för sådant samråd. Med regeringens förslag kan bestämmelserna 
om elevvårdskonferens utgå ur skolformsförordningarna.  

Om rektor efter utredningen konstaterar att det inte föreligger något 
behov av att upprätta ett åtgärdsprogram skall även detta formellt 
beslutas och dokumenteras.  

Överklagande av beslut om åtgärdsprogram hos Skolväsendets 
överklagandenämnd 

Skollagskommittén anser att beslut om särskilt stöd är ett så viktigt beslut 
för eleven att det i princip bör vara överklagbart genom att ett beslut om 
åtgärdsprogram skall kunna överklagas. Regeringen anser emellertid att 
innehållet i det särskilda stödet inte lämpar sig för en sakprövning i högre 
instans, dvs. när det gäller omfattningen av eller formen för det särskilda 
stödet. Däremot anser regeringen att lagligheten i beslut om 
åtgärdsprogram skall kunna överklagas hos Skolverkets 
överklagandenämnd. 

Vad som är särskilt stöd går inte att precisera i lagtext och det handlar 
om pedagogiska bedömningar samt många svårbedömda omständigheter 
kring eleven. Det kan också vara svårt att veta vilken stödinsats som är 
den lämpliga vid en viss tidpunkt, eftersom behoven är beroende av 
lärmiljön och varierar över tiden. Gränsen mellan stöd inom ramen för 
den ordinarie undervisningen och särskilt stöd kan också vara svår att 
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dra. Erfarenheter från Skolverkets tillsyn visar att de anmälda ärendena 
oftast handlar om att eleven skall få mer stöd än vad eleven har fått. 

Regeringens principiella inställning är dessutom att alla beslut om 
särskilt stöd även i dag skall kunna motiveras utifrån en sammanvägd 
bedömning av elevens behov och de olika möjligheter att tillgodose 
elevens behov, som huvudmannen förfogar över. Besluten skall givetvis 
byggas på en gedigen utredning med tydligt syfte att ge eleven 
kvalificerat stöd inom de ramar som finns och som del i en långsiktig 
planering. I sak har därmed inte kravet på huvudmännen att ge elever i 
behov av särskilt stöd sådant stöd ändrats. De strängare kraven på 
processen bör snarare leda till att besluten i fortsättningen fattas med 
kvalitativt bättre underlag. Regeringen anser också att rättssäkerheten 
kommer att stärkas genom möjligheten till ökad elev- och 
föräldramedverkan i processen. Dessutom skall huvudmannen enligt 3 
kap. 4 § i den nya lagen ha rutiner för att hantera klagomål mot skolan 
från elever och vårdnadshavare. 

Regeringen anser att den nuvarande möjligheten att anmäla frågor om 
särskilt stöd till tillsynsmyndigheten Skolverket även fortsättningsvis 
skall vara den vanliga gången för en vårdnadshavare som vill klaga på 
hur skolan hanterar särskilt stöd. Den bästa lösningen förutsätter 
kännedom om en elevs unika förutsättningar och behov och kunskap om 
huvudmannens olika möjligheter att tillgodose dessa behov. Regeringen 
anser dessutom att Skolverket genom den nya lagen får bättre 
möjligheter att utreda, bedöma och därmed också rikta adekvat kritik mot 
huvudmännen, eftersom processen blir mer noggrant reglerad i 
skollagen. 

Regeringen anser emellertid att det är rimligt att det skall finnas 
ytterligare en möjlighet att pröva lagligheten i ett beslut om 
åtgärdsprogram, dvs. en prövning av om processen och utredningen har 
gått rätt till. Enligt den nya lagen är en utredning alltid grunden för det 
beslut som fattas om åtgärdsprogram. Rektor, eller den som rektor gett i 
uppdrag att utföra en viss uppgift skall som tidigare nämnts även fatta ett 
beslut om att inte upprätta ett åtgärdsprogram, om utredningen visar att 
detta inte behövs. Regeringen anser att även ett sådant beslut skall kunna 
överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd för laglighetsprövning.  

Regeringen bedömer att det i de flesta fall inte råder någon tvekan om 
att en elev behöver stöd, men att det behöver utredas på vilket sätt eleven 
skall få stöd. Om därför rektorn, trots signaler om att det finns ett stöd-
behov, fattar ett beslut om ett åtgärdsprogram inte skall upprättas, kan det 
finnas skäl att en oberoende instans granskar om detta beslut bygger på 
en tillräckligt noggrann utredning. Innehållet i ett åtgärdsprogram och 
omfattningen av insatserna skall dock som tidigare nämnts inte kunna 
överklagas till förvaltningsdomstol. 
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De skäl som överklagandenämnden skall kunna åberopa för att 
upphäva ett beslut kan vara att beslutet inte tillkommit i laga ordning, att 
den som beslutat överskridit sina befogenheter eller att beslutet strider 
mot lag eller annan författning. Regeringens förslag fokuserar på den 
formella processen och inte på innehåll och utformning av stödet, 



 
 

 

 

eftersom detta som tidigare sagts inte lämpar sig för domstolsprövning. 
Bestämmelserna har utformats med kommunallagen (1990:900) som 
förebild. Kommunallagen är dock inte tillämplig på fristående skolor. 
Regeringen föreslår därför att det skall vara Skolverkets 
överklagandenämnd som skall pröva dessa ärenden för att alla skolor 
skall kunna innefattas i bestämmelsen.  

Det viktigaste arbetet för att elever i behov av särskilt stöd skall få det 
stöd de behöver sker i skolor och kommuner, med personal som känner 
eleven och kan planera för rätt avvägda stödinsatser. Den tydligare 
regleringen av processen kring ett åtgärdsprogram och de ökade 
möjligheterna för eleven och vårdnadshavarna att ta initiativ till 
upprättandet av ett åtgärdsprogram bör enligt regeringen stärka elevernas 
rättsäkerhet. Regeringen avser dock att noga följa utvecklingen inom 
detta område. 
Frågan kommenteras ytterligare i avsnitt 26 om överklagande. 

Vissa former av särskilt stöd 

Regeringens förslag: Beslut om särskilda stödåtgärder i form av 
placering i en annan undervisningsgrupp eller enskild undervisning samt 
beslut om anpassad studiegång för en elev i någon av de obligatoriska 
skolformerna skall fattas av rektor. Besluten skall kunna överklagas till 
Skolväsendets överklagandenämnd.  
 

Kommitténs förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. 
Remissinstanserna har inte kommenterat frågan. 
Skälen för regeringens förslag: Det särskilda stödet utgör ett inslag i 

utbildningen som eleven är skyldig att delta i på samma sätt som om de 
vanliga rutinerna skulle ha följts. Stödinsatsen skall i första hand ges i 
den gemenskap eller gruppering där eleven vanligtvis ingår. Stödet skall 
dock liksom i dag kunna ges i en miljö, där förutsättningar finns för att 
ge eleven det särskilda stödet. I dag beslutas placering av en elev i 
särskild undervisningsgrupp av styrelsen för utbildningen. Beslutet får 
överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. 

Annan undervisningsgrupp 

Särskilt stöd får som tidigare nämnts ges i stället för den undervisning 
eleven annars skulle ha deltagit i eller som komplement till denna. 
Särskild undervisningsgrupp kan betyda undervisning i en annan 
gruppering inom skolenheten eller undervisning i andra lokaler med 
annan personal, ibland i ett s.k. skoldaghem. Det är dock inte frågan om 
särskild undervisningsgrupp, när eleven byter skolenhet. I sådana fall 
skall bestämmelserna om placering av elev vid skolenhet tillämpas.  
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 Kommittén föreslår att begreppet särskild undervisningsgrupp tas bort 
ur skolformskapitlen i lagtexten. Regeringen instämmer i detta. 
Motiveringen är att rektor fördelar eleverna på klasser och grupper och 



 
 

 

 

dessa beslut därmed omfattas av rektors beslut om den inre 
organisationen. Fördelningen på grupper kan vara för längre eller kortare 
tid. Åtgärden måste därför enligt regeringens uppfattning vara ett särskilt 
beslut, som kan överklagas, även om det fattas i samband med beslut om 
ett åtgärdsprogram. Dokumentation och uppföljning skall ske på samma 
sätt som med andra stödåtgärder. Skulle en elev eller vårdnadshavare 
vara missnöjd med beslutet skall det kunna överklagas till Skolväsendets 
överklagandenämnd som i dag. 

Anpassad studiegång 

Om det särskilda stödet för en skolpliktig elev inte i rimlig grad kan 
anpassas efter elevens behov och förutsättningar får rektorn besluta om 
avvikelser från den timplan och undervisningstid samt de ämnen och de 
mål som annars gäller för utbildningen. Möjligheten till s.k. anpassad 
studiegång skall alltså finnas kvar och regleras i en särskild bestämmelse 
i skollagen. Regeringen föreslår nu att även beslut om anpassad 
studiegång tas av rektor. Det är på skolan kunskapen finns om 
förutsättningar och behov som ligger till grund för alla beslut om särskilt 
stöd. Åtgärden skall givetvis föregås av noggrant övervägande, eftersom 
den kan innebära att eleven lämnar grundskolan utan fullständig 
utbildning. Även om erfarenheten säger att de flesta beslut om anpassad 
studiegång tas i enighet mellan skolan, eleven och vårdnadshavarna, så är 
det av rättssäkerhetsskäl viktigt att beslutet skall kunna överklagas till 
Skolväsendets överklagandenämnd. 

Särskilt stöd i gymnasieskolan 

För gymnasieskolan innebär förslaget att bestämmelsen om att en elev 
skall ges särskilt stöd, om det befaras att eleven inte kommer att kunna 
nå de mål som skall uppnås i kursplanerna eller om eleven av andra skäl 
behöver stöd, lyfts från förordning till lag. Det innebär att även i 
gymnasieskolan skall särskilt stöd ges med elevens situation, 
förutsättningar och behov som utgångspunkt. En elev har alltid rätt att 
fullfölja den utbildning som denne påbörjat. Utöver bestämmelserna i 
lagen finns i dag bestämmelser i gymnasieförordningen (1992:394) som 
innebär att om en elev har uppenbara svårigheter att följa undervisningen 
på sitt studieprogram, skall rektor vidta de åtgärder som behövs för att 
eleven skall kunna fortsätta studierna i gymnasieskolan. Det skall då 
övervägas om eleven skall gå om en eller flera kurser, övergå till ett 
reducerat program eller ett annat nationellt program eller ett individuellt 
program. Beslut om byte av studieväg eller förändringar i elevens 
studieplan fattas i dag av styrelsen för utbildningen efter samråd med 
eleven och i förekommande fall elevens vårdnadshavare.  
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9.5 Information om elevens utveckling 

9.5.1 Utvecklingssamtal 

Regeringens förslag: Allmänna bestämmelser om utvecklingssamtal 
skall föras från respektive skolformsförordning till lag. 

 
Kommitténs förslag: Överensstämmer delvis med regeringens 

förslag. 
Remissinstanserna har inte kommenterat frågan. 
Skälen för regeringens förslag: Eleven och elevens vårdnadshavare 

skall fortlöpande informeras om elevens utveckling. Enligt regeringen är 
utvecklingssamtalet den viktigaste utgångspunkten för information och 
samtal mellan skola och hem om elevens utveckling mot målen. 
Informationen vid utvecklingssamtalet bör grunda sig på en utvärdering 
av elevens utveckling i relation till målen i läroplanen och kursplanerna. 
Utifrån ett väl genomfört utvecklingssamtal följer sedan de andra 
formerna av kontakt och dokumentation för respektive skolform, t.ex. 
individuella utvecklingsplaner för de obligatoriska skolformerna, 
individuella studieplaner för gymnasieskolan och andra former av 
skriftlig information, t.ex. åtgärdsprogram. Bestämmelser kommer enligt 
regeringens förslag att finnas både i respektive skolformskapitel och i 
skolformsförordningarna. Utvecklingssamtalets centrala roll motiverar 
dock en inledande bestämmelse i skollagens kapitel med gemensamma 
bestämmelser för alla skolformer. 

9.5.2 Individuella utvecklingsplaner 

Regeringens förslag: Allmänna bestämmelser om individuella 
utvecklingsplaner skall flyttas från förordning till lag. 
 
Kommitténs förslag: Kommittén lämnade inget förslag om 

individuella utvecklingsplaner. Kommittén konstaterade att formerna för 
en reglering av individuella utvecklingsplaner bör avvakta bl.a. 
regeringens aviserade försök vid ett 20-tal skolor med att utveckla former 
för individuell planering och dokumentation. Vidare måste 
sekretessfrågorna vara klargjorda. 

Skälen för regeringens förslag: I en promemoria, som dåvarande Ut-
bildningsdepartementet remitterade den 5 juli 2004, Individuella utveck-
lingsplaner i grundskolan, särskolan, specialskolan och sameskolan 
(U2004/2868/S) gjorde en arbetsgrupp inom departementet bedömningen 
att en bestämmelse om framåtsyftande, skriftliga utvecklingsplaner borde 
införas i grundskoleförordningen, särskoleförordningen, specialskoleför-
ordningen och sameskolförordningen.  
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Regeringen beslutade den 31 mars 2005 om ändringar i 
skolformsförordningarna som innebär införande av bestämmelser om 
individuella utvecklingsplaner i grundskolan och motsvarande 
skolformer. Förordningsändringarna träder i kraft den 1 januari 2006. 
Regeringen föreslår nu att bestämmelserna flyttas från förordning till lag. 
Bestämmelsen gäller för grundskolan, obligatoriska särskolan, 
specialskolan och sameskolan och tas in i respektive skolformskapitel. 

Med utvecklingssamtalet som utgångspunkt skall en individuell 
utvecklingsplan upprättas för eleven. Utvecklingsplanen skall vara 
framåtsyftande och dokumenteras skriftligt. Vid utvecklingssamtalet 
skall läraren i en framåtsyftande individuell utvecklingsplan skriftligt 
sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven skall nå målen och i 
övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och 
kursplanerna. Utvecklingsplanerna kan även innehålla 
överenskommelser mellan lärare, elev och vårdnadshavare. 

Förslaget kommer enligt regeringens bedömning inte att innebära 
något merarbete för lärarna i det löpande arbetet. Redan i dag finns krav 
på vad som bör ingå i utvecklingssamtalet. Den individuella 
utvecklingsplanen skall utgöra en sammanfattning av de framåtsyftande 
delarna av det muntliga samtalet och vara ett dokument som gemensamt 
formas av skola och hem som avslutning på själva utvecklingssamtalet. 
Något avsevärt merarbete i tid torde därmed inte uppstå. De allmänna råd 
som Statens skolverk fått i uppdrag att utforma, bidrar dessutom till att 
förtydliga vilken typ av uppgifter som är lämpliga att föra in i den 
individuella utvecklingsplanen. Myndigheten för skolutveckling har fått i 
uppdrag att stödja skolorna och visa på goda exempel. Det är dock viktigt 
att betona att hur utvecklingsplanerna utformas är en ensak för varje 
skola eller skolhuvudman.  

De individuella utvecklingsplanerna skall upprättas i anslutning till 
utvecklingssamtalet för grundskolan, särskolan, specialskolan och 
sameskolan. Av naturliga skäl kommer därför bestämmelserna enligt 
regeringens förslag att finnas i respektive skolformskapitel.  

Carlbeckkommittén har i sitt betänkande För oss tillsammans – Om 
utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98) föreslagit att det för 
elever i obligatoriska särskolan skall införas en bestämmelse om 
individuella utvecklingsplaner med devis annat innehåll än vad som 
anges i detta avsnitt. Kommitténs förslag bereds för närvarande inom 
Regeringskansliet. 

9.6 Allmänna bestämmelser om betyg och beteckningar 
på betygssteg 

Regeringens förslag: De allmänna bestämmelserna om betyg skall 
regleras i lag i stället för i förordning men utan att innehållet förändras 
jämfört med dagens bestämmelser.  
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Betygsstegens beteckningar skall sluta på –t, dvs. Godkänt, Väl 
godkänt och, förutom i obligatoriska särskolan och gymnasie-



 
 

 

 

särskolan, Mycket väl godkänt i alla skolformer, där betyg kan eller 
skall sättas. 

9.6.1 Allmänna bestämmelser om betyg 

Regeringen föreslår i likhet med kommittén att de allmänna 
bestämmelserna om betyg regleras i lag i stället för förordning. Vid de 
flesta förändringar av betygssystemet har regeringen p.g.a. frågornas 
stora principiella betydelse valt att underställa riksdagen förslagen i en 
proposition. Riksdagen har ett legitimt intresse att få behandla dessa 
frågor, som dessutom är av stor betydelse för elevernas rättssäkerhet och 
val av livsväg. Regeringen måste i de flesta fall vända sig till riksdagen 
med förslag till ändringar i betygssystemet, även om bestämmelsen 
formellt sett ligger i en förordning. Det är därför logiskt att allmänna 
bestämmelser om betyg förs upp från skolformsförordningar till lag.  

9.6.2 Beteckningar på betygsstegen 

Beteckningarna på betygsstegen finns i dag i respektive 
skolformsförordning. För grundskolan och specialskolan gäller Godkänd, 
Väl godkänd och Mycket väl godkänd. För särskolan och 
gymnasiesärskolan gäller Godkänd och Väl godkänd. 

Gymnasiekommittén föreslog i sitt betänkande Åtta vägar till kunskap 
– en ny struktur för gymnasieskolan (SOU 2002:120) att betygen i 
gymnasieskolan skall sluta på –t, dvs. Icke godkänt, Godkänt, Väl 
godkänt och Mycket väl godkänt med hänvisning till att elever kan 
uppfatta formen med –d som en betygssättning av personen, ”du är 
godkänd”. Regeringen anslöt sig till kommitténs förslag i propositionen 
Kunskap och kvalitet - elva steg för utvecklingen av gymnasieskolan 
(prop. 2003/04:140) med motiveringen att det är elevens resultat som 
skall bedömas, inte personen. Riksdagen beslutade också i enlighet med 
regeringens förslag (bet. 2003/04:UbU13, rskr 2004/05:4) 
Skollagskommittén hade inga förslag på området. Regeringen uppfattar 
förslaget närmast som en teknisk justering. Det är naturligt att 
beteckningarna på betygsstegen samordnas mellan skolformerna.  

9.6.3 Undantag från betygsbestämmelserna 

Regeringens förslag: Undantag från bestämmelser om betyg skall 
kunna göras enligt föreskrifter av regeringen för fristående skolor med 
speciell pedagogisk inriktning.  

Regeringens bedömning: Regeringen avser att föreslå riksdagen att 
en möjlighet införs även för offentliga skolor med speciell pedagogisk 
inriktning att få göra undantag från betygsbestämmelserna, efter det att 
den närmare utformningen av bestämmelserna ytterligare har analyserats. 
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Kommitténs förslag: Överensstämmer delvis med regeringens förslag.  
Remissinstanserna: Hallsbergs och Kumla kommuner anser att texten 

när det gäller betyg är för vag och kan ge upphov till icke önskvärda 
kryphål. 

Skälen för regeringens förslag och bedömning: Fristående 
grundskolor behöver enligt dagens skollag inte sätta betyg. De skolor 
som vill sätta betyg skall dock följa grundskoleförordningen och därmed 
sätta betyg i de ämnen där det finns nationella kursplaner och 
betygskriterier. För fristående gymnasieskolor gäller att de skall sätta 
betyg enligt bestämmelser i gymnasieförordningen. Waldorfskolorna får 
i stället för att ge betyg utfärda intyg efter genomgången utbildning. 

Skollagskommittén föreslår att skolor med såväl offentlig som enskild 
huvudman som tillämpar en alternativ pedagogik enligt föreskrifter av 
regeringen bör kunna medges att tillämpa ett annat bedömningssystem. 
Regeringen anser att huvudregeln skall vara att fristående skolor skall 
tillämpa samma regler vid betygssättning som offentliga skolor. Det skall 
dock även fortsättningsvis finnas en möjlighet att göra undantag från 
betygsbestämmelserna för fristående skolor, som tillämpar en alternativ 
pedagogik, t.ex. Waldorfskolor, enligt föreskrifter från regeringen. 
Waldorfskolor tillåts i dag att skriva intyg i stället för betyg. Deras 
bedömningssystem är väl känt och har av Skolverket bedömts som 
tillfredsställande vid tillståndsgivningen.  

Undantagen innebär i likhet med i dag enbart att en fristående skola får 
undantag från skyldigheten att sätta betyg. Det skall däremot inte vara 
tillåtet att göra andra avsteg från betygssystemet, t.ex. att sätta betyg i 
tidigare årskurser än årskurs 8 eller att använda fler betygssteg. 

Det finns även bland de kommunala skolorna exempel på hela skolor 
eller klasser med en alternativ pedagogisk profil, som också skulle vilja 
göra avsteg från betygssystemet genom att utfärda intyg i ställer för att 
sätta betyg. Regeringen avser att föreslå att en sådan möjlighet skall 
införas även för offentliga skolor. För att garantera likvärdigheten för 
eleverna så att en enskild elev inte missgynnas måste emellertid 
utformningen av reglerna närmare analyseras. Bl.a. måste övervägas vem 
som skall fatta beslut om att ansöka om att få sätta intyg i stället för 
betyg, liksom vilka kriterier som skall gälla för Skolverkets bedömning 
av sådana ansökningar.  

Betygssättningen kan ha betydelse för elevernas framtida livsval. Den 
skola, som ansöker om undantag från skyldigheten att sätta betyg måste 
liksom eleverna och vårdnadshavarna vara medvetna om vad detta 
kommer att få för konsekvenser. Eventuella följder för antagningen till 
gymnasieskolan och högskolan måste utredas. Även de konsekvenser det 
skulle ha för elevens rätt att välja och tas emot på utbildningar med 
alternativ pedagogisk profil i kommunala skolor måste analyseras 
närmare. Möjligheten för eleverna att få en gymnasieexamen är en annan 
fråga som måste analyseras. 
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 Regeringen anser av dessa skäl att undantag från reglerna för 
betygssättning i den nya lagen endast skall kunna göras för fristående 
skolor med speciell pedagogisk inriktning efter godkännande av 



 
 

 

 

Skolverket. Regeringen avser dock att återkomma med ett förslag till hur 
även offentliga skolor skall kunna ha en alternativ pedagogik som 
omfattar möjligheten att ansöka hos Skolverket om att få göra undantag 
från betygssystemet.  

9.7 Åtgärder för rättvisa och likvärdiga betyg 

Betygssättning är beslut som ofta har rättsverkan för varje elev. Betygen 
kan ha en avgörande betydelse för elevens framtid, eftersom de har en 
direkt koppling till urvals- och behörighetsbestämmelser. 
Betygssättningen innebär därmed myndighetsutövning. Det är av stor 
vikt att elever skall känna att de fått visa sina kunskaper och blivit rättvist 
bedömda. 

Att betygen måste vara rättvisa och likvärdiga är därför en självklarhet. 
Regeringen har länge uppmärksammat frågan om en likvärdig 
betygssättning. Redan år 1999 fick Skolverkets 
kvalitetsgranskningsnämnd i uppdrag att genomföra en nationell 
kvalitetsgranskning i skolan rörande en likvärdig och rättvis 
betygssättning. Nämndens rapport år 2000 (Skolverket rapport nr 190) 
pekar på brister. Även Riksrevisionen har i rapporten Betyg med lika 
värde (2004:11) konstaterat att det finns brister i likvärdigheten i 
grundskolan. 

Betyg och bedömning är starkt förknippade med varandra. Bedömning 
behöver ständigt göras för att utvärdera hur lärandet sker mot uppställda 
mål. Den kunskapssyn som kommer till uttryck i läroplaner, kursplaner 
och betygskriterier utgår ifrån att det sker en bedömning som grundar sig 
på observationer, samtal, elevarbeten, projekt- och grupparbeten samt 
enskilda uppgifter. Den syftar till att identifiera elevers 
kunskapskvaliteter för att beskriva starka och svaga sidor och ge ett bra 
underlag för att planera elevens fortsatta utveckling. Betygen skall visa i 
vilken utsträckning eleven har uppnått de nationellt uppställda målen och 
även visa kvaliteten i kunskaperna. Nationella prov och andra skriftliga 
prov är bara en del av bedömningsunderlaget. Skolverkets kvalitets-
granskning visar dock att skriftliga prov dominerar när kunskaper skall 
bedömas, vilket innebär att liten hänsyn tas till vad eleven presterat i 
övrigt, t.ex. projektarbeten i olika ämnen och uppgifter av praktisk 
karaktär. Detta gäller i synnerhet under de sista åren i grundskolan och i 
korta kurser i gymnasieskolan.  
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Lärare måste vara väl förtrogna med den kunskapssyn som anges i 
läroplaner, kursplaner och betygskriterier. Skolhuvudmännen har här ett 
stort ansvar för att lärarna har en hög kompetens och för att erbjuda 
kompetensutveckling som stöder lärarna i deras utveckling i att tillägna 
sig en hög grad av förtrogenhet med styrdokumenten. Det är även av vikt 
att det finns goda förutsättningar för lärarna att föra professionella samtal 
både med kollegor inom och utanför den egna skolan. Sådana samtal är 
nödvändiga för att utveckla och förbättra betygssättningen, vilket också 
Riksrevisionen pekar på i sin rapport. 



 
 

 

 

Särskilt viktigt är det att oerfarna lärare får stöd i bedömning och 
betygssättning. Förutom självklar introduktion för alla nyanställda lärare 
kan en oerfaren lärare, oavsett om han eller hon har lärarutbildning eller 
inte, behöva stöd av andra mer erfarna kollegor i arbetslaget och av sin 
rektor just när det gäller betygssättning och bedömning. Regeringen 
återkommer till hur man särskilt skall stärka obehöriga lärares 
betygssättning i avsnitt 9.7.2. 

Regeringen anser att det är mycket väsentligt att det på alla nivåer 
vidtas åtgärder för att förbättra rättvisa och likvärdighet i bedömning och 
betygssättning. Myndigheterna på skolområdet har på regeringens 
uppdrag och på egna initiativ vidtagit åtgärder för att öka likvärdigheten. 
Myndigheten för skolutveckling har i uppdrag att stärka lärarnas 
kompetens i bedömning och betygssättning genom att erbjuda olika 
kompetensutvecklingsinsatser. Skolverket har fått i uppdrag att 
ytterligare tydliggöra kraven på kvalitetsredovisningarna genom 
föreskrifter om att kommunerna skall följa upp att betygssättningen i 
kommunen och i skolorna är likvärdig. Skolverkets egen handlingsplan 
för en rättvis och likvärdig betygssättning innebär bl.a. att inspektionen 
nu tydligare lyfter fram frågan om hur skolorna hanterar betygssättningen 
i sin granskning. Ett kommentarmaterial till kursplanerna har tagits fram 
som stöd för lärares betygssättning.  

9.7.1 Omprövning av betyg 

Regeringens bedömning: Ett system för omprövning av betyg bör 
införas. Hur ett sådant system skall utformas behöver dock ytterligare 
analyseras. 

 
Kommitténs förslag: Skollagskommittén föreslår ett system med en 
möjlighet för elever att kunna få ett betyg omprövat inom en vecka efter 
det att betyget utfärdats. Omprövningen skall göras av en lärare från en 
annan skolenhet på samma underlag som det ursprungliga betyget satts. 

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser är positiva till 
kommitténs förslag om omprövning av betyg. Statens skolverk, 
Myndigheten för skolutveckling och Barnombudsmannen (BO) står 
bakom förslaget. Elevorganisationen i Sverige och Sveriges Elevråd – 
SVEA ser förslaget som en stor seger för eleverna. Flera kommuner, t.ex. 
Stockholm och Nacka, är positiva till förslaget men påpekar att förslaget 
innebär ökade kostnader för kommunerna. Några kommuner, bl.a. Hylte, 
Jokkmokk, Norrtälje och Nässjö påtalar att det kan bli praktiska problem 
för en liten kommun som bara har en grund- och/eller gymnasieskola. 
Riksrevisionsverket anser att kommitténs beräkningar av kostnaderna 
bygger på ytterst osäkra antaganden. Kritiska invändningar kommer från 
bland andra Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Degerfors och 
Göteborgs kommuner, Föreningen Sveriges skolchefer och Svenska 
dyslexiföreningen, som är negativa eller tveksamma till förslaget, 

 
238 



 
 

 

 

eftersom omprövning i huvudsak kommer att baseras på skriftliga 
resultat, vilket bara är en del av grunden för betygsättningen. 

Skälen för regeringens bedömning: Skollagskommitténs förslag om 
omprövning innebär att åtgärder sätts in för att rätta till betyget när det 
väl är satt. En elev som anser sig ha fått ett felaktigt betyg på ett avslutat 
ämne, ämnesblock eller en avslutad kurs skall enligt kommittén kunna 
begära omprövning av betyget. Rätt till omprövning skall finnas även i 
de fall eleven anser sig ha felaktigt vägrats betyg. Begäran om 
omprövning skall enligt förslaget göras hos rektorn inom en vecka från 
det att eleven har fått del av betyget eller beslutet om att betyg inte sätts 
och eleven skall ange skälen för sin begäran. Huvudmannen skall utse en 
lärare från en annan skolenhet som tillsammans med rektor genomför 
omprövningen. Den skall grundas på tidigare studieresultat och 
handläggas skyndsamt. Rektorn och läraren skall vara eniga i sin 
bedömning för att ett nytt betyg skall kunna sättas. Omprövningen får 
inte resultera i ett lägre betyg. 

Av remissinstanserna har elevorganisationerna m.fl. starkt förordat ett 
system med omprövning. Regeringens principiella inställning är att det 
allra viktigaste i detta sammanhang inte i sig är en rätt till omprövning 
utan att behovet av någon slags omprövning av betyg över huvud taget 
minimeras. I det följande föreslås en rad sådana insatser för att minimera 
behovet av ett system för omprövning.  

Regeringen anser dock att det trots de föreslagna insatserna för att 
minimera behovet av ett formellt omprövningssystem kan finnas skäl att 
införa ytterligare en möjlighet för en elev som upplever sig orättvist 
bedömd att få rättelse. Formerna för en sådan omprövningsmöjlighet 
måste ytterligare analyseras. I analysen skall också ingå möjligheten att 
införa ett system där eleverna garanteras att få reda på vilket betyg som 
är aktuellt i så god tid att ett betygssamtal med läraren kan genomföras. I 
dag finns detta uttryckt i läroplanen för de frivilliga skolformerna. 

Regeringen anser att vissa delar av Skollagskommitténs förslag till 
omprövning behöver en djupare analys. Exempelvis gäller det vilka 
konsekvenser för undervisningen ett omprövningssystem skulle få. Det 
finns uppenbara risker för att fokus kan komma att flyttas till enkelt 
mätbara kunskaper, prov och skriftliga arbeten. 

Regeringen kan också se ett antal konsekvenser av organisatorisk och 
ekonomisk art, som skulle följa på ett omprövningssystem enligt den 
modell som kommittén föreslagit. Remissinstanserna har också 
uppmärksammat tidsaspekten. Omprövningen måste ske skyndsamt, 
eftersom ett ändrat betyg kan påverka elevens, och därmed även indirekt 
andra elevers, antagning till högre studier. Att ta in underlag, kalla in och 
höra lärare och elever kan ta tid.  

En ytterligare faktor som behöver undersökas är tillgången till 
medbedömare i små skolor, skolor med långa avstånd och i udda ämnen 
och kurser i gymnasieskolan, där bara en lärare undervisar. Vissa 
gymnasieutbildningar, ämnen och kurser erbjuds inte på mer än en skola 
i regionen. 
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Regeringen har också uppmärksammat en rad omständigheter, som 
skulle kunna visa sig, när väl en omprövning skall genomföras i 
praktiken. En omprövning skulle närmast bli omöjlig, om det saknas 
underlag. Den betygssättande läraren kan ha flyttat, avlidit eller av andra 
skäl vara oanträffbar. Man kan också fråga sig hur ofta en bedömning i 
efterhand grundad på den betygssättande lärarens underlag skulle leda till 
en annan bedömning än den undervisande läraren gjort. Själva 
bedömningsprocessen skulle därför kunna bli mycket summarisk.  

Ju större betydelse betygen har för gymnasieelevers och 
vuxenstuderandes möjligheter att få tillträde till attraktiva utbildningar i 
högskolan, desto större konsekvenser skulle naturligtvis införandet av ett 
omprövningssystem få. Därtill kommer att kostnaderna för ett system 
med omprövning av betyg ytterligare behöver analyseras. 

Åtgärder för att minimera behovet av omprövning  

Regeringen föreslår av ovanstående skäl att ett antal åtgärder för att 
värna om rättvisa och likvärdiga betyg införs, under den tid ett nytt 
förslag till omprövningssystem analyseras och utformas. Förslagen syftar 
till att stärka elevernas rättssäkerhet samt fokuserar på behovet av 
fördjupad lärarkompetens i frågor som gäller bedömning och betyg. Det 
innebär föreskrifter i skollagen som berör rektors roll, lärarens 
skyldigheter att informera, samt vem som får sätta betyg. En ny 
bestämmelse med skyldighet att rätta till ett uppenbart felaktigt betyg 
införs också i skollagen.  

9.7.2 Rektors ansvar för betygssättningen förtydligas 

Regeringens förslag: Rektors ansvar att verka för att betygssättningen 
sker i enlighet med lag och andra författningar skall förtydligas genom 
att en särskild bestämmelse införs i skollagen.  
 

Kommitténs förslag: Kommittén hade inget förslag om en särskild 
bestämmelse om rektors ansvar för betygssättning. 

 
240 

Skälen för regeringens förslag: Rektor har ett övergripande ansvar 
för skolans pedagogiska verksamhet. Det innefattar också att bedömning 
och betygssättning sker i enlighet med de bestämmelser som finns. 
Undersökningar liksom skolmyndigheternas arbete visar att många 
rektorer överlämnat betygssättningen helt till skolans lärare, utan att 
själva delta i processen. Statens skolverk bedömer i inspektionsrapporten 
Utbildningsinspektionen 2003 att rektorer sällan tycks ta initiativ för att 
säkra en rättvis och likvärdig betygssättning. Krav på ett förtydligande av 
rektors ansvar för att lärares myndighetsutövning utförs på ett sätt som 
svarar mot kraven har framförts av Riksrevisionen i den tidigare nämnda 
rapporten Betyg med lika värde (2004:11). Regeringen delar 
uppfattningen att det är angeläget att rektors särskilda ansvar förtydligas i 
skollagen. Detta ansvar innebär dels att se till att skolans lärare är väl 



 
 

 

 

förtrogna med det regelverk som gäller, dels i övrigt får det stöd de 
behöver för att kunna sätta rättvisa och likvärdiga betyg. I rektors ansvar 
ingår också att särskilt beakta obehöriga, oerfarna och nyanställda lärares 
behov av stöd i denna process. 

9.7.3 Kvalitetssäkring av betygssättningen 

Regeringens förslag: Betyg skall beslutas av den lärare som är ansvarig 
för undervisningen, under förutsättning att den läraren uppfyller kraven 
för tillsvidareanställning. I andra fall skall betyget sättas av en lärare som 
uppfyller krav för tillsvidareanställning tillsammans med den som 
ansvarar för undervisningen. Medbedömaren utses av rektorn. Om två 
eller flera lärare inte kan enas om ett betyg skall rektorn besluta om 
betyget. 

 
Kommitténs förslag: Överensstämmer delvis med regeringens 

förslag. 
Remissinstanserna: Flertalet instanser är negativa till kommitténs 

förslag att bara en behörig lärare skall få sätta betyg. Bland dessa finns 
Svenska Kommunförbundet, Arvika, Svedala och Örebro kommuner, 
Friskolornas Riksförbund samt Svenskt Näringsliv. Motiveringen är att 
rektor anställer dem, som bedöms ha kompetens för sitt uppdrag och att 
sätta betyg är en del av läraruppdraget. Statens institutionsstyrelse, 
Statens skolverk och Gnesta kommun anför att kommitténs förslag skulle 
medföra såväl organisatoriska som administrativa svårigheter, framför 
allt om dagens brist på behöriga lärare består. Erfarna, obehöriga lärare 
bör ges möjlighet att sätta betyg i samråd med en behörig lärare. Örebro 
universitet och Göteborgs kommun är tveksamma till förslaget och 
ifrågasätter om den begränsning som föreslås kommer att stärka 
elevernas rättssäkerhet. Karlstads universitet anser att förslaget kommer 
att medföra ett stort merarbete för skolorna utan motsvarande vinst när 
det gäller elevernas faktiska rättsäkerhet. Man menar att förslaget i denna 
del inte bör genomföras, åtminstone inte innan en väldokumenterad 
försöksverksamhet har genomförts. Myndigheten för skolutveckling 
menar att för att tydliggöra ansvaret för myndighetsutövningen bör det 
finnas en ansvarig behörig lärare för betygssättningen, men att 
betygssättningen skall vara knuten till medlemmarna i arbetslaget och att 
dessa görs delaktiga i betygssättningen eller i bedömningen av elevens 
måluppfyllelse. LO anser att den som bedriver undervisningen är den 
som skall sätta betyg och att detta gärna skall klargöras i lag. En del 
remissinstanser, bland dem Umeå Universitet, Malmö Högskola, 
Högskolan i Jönköping, Jokkmokks, Luleå, Uppsala samt Åmåls 
kommuner, BRIS, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, SACO, 
Sveriges Skolledarförbund och TCO stödjer kommitténs förslag. 
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Skälen för regeringens förslag: Kommitténs förslag innebär att 
endast behöriga lärare får sätta betyg. Behörig betyder i detta 
sammanhang att läraren har föreskriven utbildning eller har 



 
 

 

 

tillsvidareanställts enligt bestämmelserna i 2 kap. 14–16 §§ i den tidigare 
skollagen. Om den som undervisat eleverna inte är behörig skall rektor 
enligt kommitténs förslag utse en behörig lärare för betygssättningen. 
Den som utses skall samråda med den som undervisat eleverna. Förslaget 
motiveras, enligt kommittén, av kravet på likvärdighet och rättssäkerhet 
för eleverna. Om det inte finns någon behörig lärare för betygsättning att 
tillgå vid skolenheten är avsikten att rektor skall sätta betyget efter 
samråd med den undervisande läraren. 

Regleringen i dag innebär att betyg skall sättas av läraren. Frågan om 
vem som skall sätta betyg regleras i skolformsförordningarna. Det ställs i 
dag inget krav på behörighet eller liknande hos den lärare som skall sätta 
betyg. Den som anställts som lärare, även om anställningen bara gäller 
för ett år i taget, anses också kunna betros att utföra alla de ingående 
momenten i uppdraget, alltså även betygssättning.  

Regeringen anser i likhet med en rad remissinstanser att kommitténs 
förslag inte är helt realistiskt och att det skulle orsaka onödigt merarbete 
för skolorna utan att stärka elevernas rättssäkerhet. Rektor har anställt en 
person som bedömts ha kompetens för sitt uppdrag där betygssättning är 
en del av läraruppdraget. Samtidigt kan en person utan föreskriven 
utbildning och eventuellt med begränsad erfarenhet känna osäkerhet 
inför bedömning och betygssättning och behöva stöd och handledning av 
mer erfarna lärare. Detta kan vara fallet även om den obehöriga läraren 
känner eleverna och har följt dem under en hel termin. Att införa rutiner 
för stöd till obehöriga lärare blir ännu viktigare om dagens brist på 
behöriga lärare består.  

Den bedömning som ligger till grund för ett betyg måste göras 
kontinuerligt och vara allsidig. Den ingår som en naturlig del i 
undervisningen och innefattar förtrogenhet med kursplaner och 
betygskriterier samt gällande regler för bedömning och betygssättning. 
Det mål- och kunskapsrelaterade betygssystem som nu gäller förutsätter 
också en pågående dialog mellan lärare och elev om kunskaps-
utvecklingen. 

Det är väsentligt att betygssättningen kvalitetssäkras. Som tidigare 
påpekats har alla lärare behov av att kunna utveckla sin kompetens på 
detta område, bl.a. genom tillfälle till professionella samtal och olika 
former av kompetensutveckling. Regeringen anser att en lärare utan 
föreskriven utbildning eller som inte uppfyller kraven för 
tillsvidareanställning inte ensam skall svara för betygssättningen utan att 
betyget i sådana fall skall sättas tillsammans med en lärare som utses av 
rektor. Denna medbedömare skall vara behörig, dvs. antingen ha 
föreskriven utbildning eller uppfylla kraven för tillsvidareanställning. 
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Avsikten är att kvaliteten på bedömningen och betygssättningen och 
indirekt även på undervisningen skall öka. Den medbedömande läraren 
skall givetvis vara erfaren och väl förtrogen med bedömning och 
betygssättning. Omfattningen och arten av den insats som behövs 
kommer att variera beroende på vilken bakgrund den obehöriga läraren 
har. Eftersom arbetslaget alltmer framstår som en självklar arbetsform 
och det därigenom finns en naturlig gruppering runt den obehörige 



 
 

 

 

läraren, blir det också lättare för rektor att utse en medbedömare till den 
obehöriga läraren. 

I det fall den behöriga och den obehöriga läraren inte kan enas avgörs 
betyget av rektor. Avsikten är inte att rektor skall gå in och göra en 
självständig bedömning av elevens kunskaper utan att rektor skall ta 
ansvar för att tvisten löses på ett sätt som är kvalitativt och rättssäkert för 
alla inblandade. Inget hindrar naturligtvis att fler i arbetslaget eller hela 
arbetslaget på olika sätt bidrar till att göra bedömningen och 
betygssättningen så rättvis och likvärdig som möjligt. Hur detta sker är 
en lokal organisatorisk fråga för rektor och lärarna på skolan. Rektorns 
yttersta ansvar för kvaliteten blir tydligt också här. 

Regeringen avser inte heller att i detalj reglera hur den obehöriga 
läraren skall stödjas i varje enskilt fall. Ibland kan den obehöriga läraren 
behöva stöd i hela processen från planering till genomförande och 
utvärdering av undervisningen i ett ämne eller ämnesområde. Andra 
gånger kan det handla om någon som behärskar sitt ämne men är osäker 
på rutiner kring själva bedömningen och betygssättningen. Det kan säkert 
också förekomma att den obehöriga läraren har någon form av 
pedagogisk utbildning och kompetens men är ovan vid att bedöma 
elevprestationer i den aktuella årskursen eller grupperingen. Rektor har 
ett ansvar för att organisationen för samråd och stöd kring betygssättning 
byggs upp och fungerar. Huvudmannens behov av att utse 
”medbedömare” kommer också att påverkas av hur framgångsrikt 
sökandet efter en behörig lärare blir, när en ny lärare skall anställas.  

9.7.4 Information om grunderna för betygssättningen 

Regeringens förslag: En bestämmelse skall införas i skollagen om att 
eleven skall få information om grunderna för betygssättningen i en kurs 
eller ett ämne. 

 
Kommitténs förslag: Kommittén hade inga förslag om att elever skall 

få information om grunderna för betygssättning. 
Remissinstanserna: Dåvarande Riksrevisionsverket menar att 

eftersom betygssättning handlar om myndighetsutövning är det självklart 
att eleven i förväg informeras om grunderna för betygssättningen, samt i 
efterhand de närmare skälen för varför han eller hon fått ett visst betyg. 
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Skälen för regeringens förslag: Regeringen anser att elevens rätt till 
information om på vilka grunder betyget i en kurs eller ett ämne sätts 
måste stärkas. I dag finns en riktlinje om rätten till information i 
läroplanen för de frivilliga skolformerna. Mål- och resultatstyrningen 
innebär att elever och lärare skall ges utrymme att tillsammans planera 
och utforma undervisningen, dvs. innehåll och arbetssätt. Arbetet 
förutsätter att information om mål och betygskriterier ges alla elever i 
början av ett ämne eller en kurs. Skolverkets inspektionsrapport 
Utbildningsinspektionen 2003 visar emellertid att det fortfarande finns 
brister i den information elever får och i hur väl de förstår målen. Många 



 
 

 

 

missförstånd som gäller enskilda betyg kan undanröjas genom att 
informationen i början av studierna förbättras. Mot denna bakgrund 
föreslår regeringen att informationsskyldigheten införs i skollagen för att 
markera lärarens ansvar. 

 

9.7.5 Rättelse av uppenbart felaktiga betyg 

Regeringens förslag: Den som har satt betyget skall ändra ett 
uppenbart felaktigt betyg, om det kan ske snabbt och enkelt. Ändringen 
får inte leda till att betyget sänks.  

Rektorn skall göra ändringen i stället för den som satt betyget om 
denne inte längre är anställd eller om flera lärare har satt betyget och 
dessa inte kan enas. 
 

Kommitténs förslag: Kommittén hade inga förslag om skyldighet att 
ändra ett uppenbart felaktigt betyg. 

Skäl till regeringens förslag: Regeringens åtgärder syftar till att 
förebygga att fel begås. Det är emellertid inte möjligt att helt utesluta att 
felaktigheter inträffar. Praxis i dag är att ett betyg rättas endast som en 
följd av skrivfel eller liknande förbiseende. En bestämmelse finns i 
förordningarna för de olika skolformerna om att 26 § förvaltningslagen 
(1986:223) om rättelse av skrivfel eller liknande skall tillämpas i skolan 
och att rektorn får besluta om rättelse. Bestämmelsen gäller däremot inte 
betyg där en felaktig bedömning ligger till grund. Det råder idag olika 
meningar om huruvida 27 § förvaltningslagen om ändring av ett 
uppenbart felaktigt beslut kan tillämpas i skolan. Förvaltningslagen 
omfattar inte heller skolor med enskild huvudman.  

Det är en viktig rättssäkerhetsprincip att även uppenbara felaktigheter i 
bedömningen skall kunna rättas till. Regeringen föreslår därför att 
bestämmelser om rättelse av och skyldighet att ändra uppenbart felaktiga 
betyg införs i skollagen. En uppenbar felaktighet kan t.ex. vara att 
bedömningsunderlag förbisetts eller att frånvaro vägts in på ett sätt som 
strider mot bestämmelsen. Bestämmelsen medger däremot inte att en 
elev som uppfattar sig felaktigt bedömd, får ytterligare möjlighet att visa 
upp sina kunskaper efter det att betyget satts. Bestämmelsen stärker alla 
elevers rättssäkerhet genom att den också gäller elever i skolor med 
enskild huvudman. En liknande bestämmelse om att kunna ändra ett 
uppenbart felaktigt betyg har nyligen införts i högskoleförordningen 
(1993:100). Genom att bestämmelsen införs även i skollagen blir 
författningsregleringen enhetlig inom området. Hur bestämmelsen 
kommer att tillämpas bör följas noggrant av Statens skolverk. 

Rätten att pröva för ett nytt betyg 
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I dag finns möjligheten att få kunskaper bedömda och betyg satta genom 
prövning i den obligatoriska skolan. I gymnasieskolan kan man få pröva 



 
 

 

 

ämnen som ingår i elevens studieväg, där betyg inte satts eller där eleven 
fått Icke godkänt. Till skillnad mot i förslaget om omprövning får här 
eleven en reell chans att visa sina kunskaper och få en ny objektiv 
bedömning, som kan resultera i ett annat betyg än det ursprungliga. 

Närmare bestämmelser finns i respektive skolformskapitel. 

10 Skolplikt och motsvarande rätt till utbildning  

10.1 Inledning 

Regeringens förslag: Huvudprinciperna i dagens skollag om skolplikt 
och rätt till utbildning står fast.  

Rätten till utbildning skall även gälla för vissa barn och ungdomar 
som inte är folkbokförda i landet.  

Regler om skolplikt och rätt till utbildning samlas i ett kapitel i 
skollagen och görs mer överskådliga.  

Rektorns ansvar för beslut om ledighet förstärks.  
Som en konsekvens av den gemensamma regleringen av utbildning 

med offentlig och enskild huvudman kommer bestämmelserna om 
skolplikt och rätt till utbildning att i större utsträckning även gälla 
utbildning med enskild huvudman. I vissa avseenden föreslår 
regeringen ytterligare materiella förändringar i bestämmelserna om 
skolplikt och rätt till utbildning. 
 
Skälen för regeringens förslag: Skolplikten är en av hörnstenarna i 

det svenska utbildningssystemet och den motsvaras av en rätt till 
likvärdig utbildning för eleven. Skolplikten bör enligt regeringens 
mening även framöver vara kopplad till att eleven är bosatt i Sverige. 
Sveriges medlemskap i EU och vårt även i övrigt alltmer 
internationaliserade samhälle innebär dock att lagstiftningen om rätt till 
utbildning för barn som inte är bosatta i landet behöver bli tydligare. Som 
närmare utvecklas i avsnitt 27.2 föreslår regeringen därför att det i 
skollagen skall anges att vissa barn och ungdomar som inte är 
folkbokförda i landet skall ha rätt till utbildning på samma villkor som 
barn och ungdomar bosatta i landet  

Hittills har bestämmelserna om skolplikt och motsvarande rätt till 
utbildning återfunnits på olika håll i skollagen och i 
skolformsförordningarna. För att göra reglerna mer överblickbara och 
lättillämpliga bör de i stället så långt som möjligt samlas i ett kapitel i 
den nya skollagen. Det förtydligas även att det är rektorn som ansvarar 
för beslut om ledighet för elev. De föreslagna bestämmelserna innebär 
endast i några avseenden materiella förändringar jämfört med hittills 
gällande rätt. Förslagen följer i huvudsak Skollagskommitténs förslag  
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10.2 Skolpliktens upphörande och rätt att fullfölja 
skolgången 

Regeringens förslag: En elev har rätt att slutföra utbildningen när 
kunskapsmålen har uppnåtts.  

Elevers rätt till fortsatt utbildning i grundskola och specialskola 
efter skolpliktens upphörande stärks. 

Regeringens bedömning: Vårdnadshavarna bör själva få avgöra 
om barnet skall börja skolan vid åtta års ålder. Regeringen avser att 
återkomma med ett förslag till förändring av bestämmelserna i detta 
avseende. 
 
Kommitténs förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. 
Remissinstanserna: Företagarna, Kalmar kommun och 

Afasiförbundet är positiva till kommitténs förslag. Statens skolverk och 
Myndigheten för skolutveckling anser att skolpliktens upphörande bör 
kopplas till uppnåendet av även andra mål än kunskapsmålen. 
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar och Förbundet 
Funktionshindrade med Läs och Skrivsvårigheter vill inte att det skall 
finnas någon begränsning i tid för hur lång tid skolplikten gäller. 
Kommunerna Bjuv, Hörby, Kävlinge, Landskrona, Lomma och Svalöv 
samt Kommunförbundet Skåne vill avskaffa skolplikten och ersätta den 
med en rätt till utbildning och utveckling.  

Skälen för regeringens förslag och bedömning: Enligt hittills 
gällande bestämmelser är skolpliktens upphörande i förtid och 
möjligheten att få fortsatt utbildning efter skolpliktens upphörande 
kopplade till om eleven har eller inte har tillfredsställande slutfört högsta 
årskursen. En elev som fyllt 16 år har rätt att sluta grundskolan om han 
eller hon har slutfört sista årskursen. Detsamma gäller även en elev som 
kanske bara är 15 år, men som börjat skolan som sexåring. Det är nu mer 
än tio år sedan som skolverksamheten i Sverige fick ett nytt styrsystem 
och blev målstyrd. Skolväsendet har under dessa år genomgått en 
utveckling mot en ökad decentralisering och individualisering av 
undervisningen samt en ökad integrering av t.ex. förskola, förskoleklass, 
grundskola och fritidshem. Läroplaner och kursplaner ger stort utrymme 
för integrering av ämnen och samarbete i t.ex. åldersintegrerade grupper. 
I läroplaner och kursplaner finns olika typer av mål för utbildningarna, 
dels mål som skolan skall sträva mot och dels mål som eleverna skall 
uppnå under utbildningen. De mål som eleven skall uppnå är förenade 
med rättsliga verkningar för eleven, t.ex. i samband med betygssättning. 
De nya tydligare bestämmelserna om särskilt stöd, som regeringen 
föreslår i denna lagrådsremiss, är också mer fokuserade än tidigare på 
processen för att eleverna skall få så goda förutsättningar som möjligt att 
nå utbildningens mål. Elever är olika och har olika förutsättningar och 
det är därför naturligt att de kan behöva varierande tid och olika insatser 
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för att nå utbildningens mål. Rätten till utbildning bör därför inte i första 
hand vara knuten till elevernas ålder. 

Utifrån vad som ovan sagts anser regeringen således att skolpliktens 
upphörande och rätten till fortsatt utbildning efter skolpliktens 
upphörande huvudsakligen bör knytas till elevernas uppnående av de mål 
som finns för utbildningen. Även om detta innebär att en elev kan sluta 
grundskolan, innan han eller hon har fyllt 16 år eller har slutfört högsta 
årskursen, betyder det enligt regeringens mening inte några nämnvärda 
förändringar jämfört med i dag. I detta sammanhang är det viktigt att 
poängtera den bredd som finns i de mål som skall uppnås enligt läroplan 
och kursplan. Det handlar inte enbart om att tillägna sig faktakunskaper 
utan också om att utveckla värderingar och ett kritiskt tänkande, att 
kunna se sammanhang och att arbeta tillsammans med andra m.m. Att 
skolplikten upphör i förtid genom att eleven tillfredsställande anses ha 
slutfört högsta årskursen ställer långtgående krav på en elev och torde i 
dag förekomma i mycket begränsad utsträckning. Regeringens förslag 
avser inte att öka utrymmet för skolpliktens fullgörande i förtid.  

Som ovan framgått finns det en flexibilitet i bestämmelserna om 
skolpliktens upphörande. Motsvarande flexibilitet finns även beträffande 
skolpliktens inträde. Vårdnadshavarna kan själva välja att låta barnen 
börja grundskolan vid sex års ålder, och om det finns särskilda skäl kan 
barnet även få börja skolan vid åtta års ålder. Varje individ mognar och 
utvecklas olika fort och det är en mycket viktig uppgift för skolan att 
möta varje elev utifrån elevens behov och förutsättningar. För att 
ytterligare stärka flexibiliteten och valfriheten i utbildningssystemet 
avser regeringen därför att återkomma med ett förslag som gör det 
möjligt för föräldrar att själva välja att barnet skall börja skolan vid åtta 
års ålder. Innan ett sådant förslag läggs måste emellertid ekonomiska, 
pedagogiska och organisatoriska konsekvenser först utredas. En utökad 
valfrihet för vårdnadshavare att välja när barnet skall börja grundskolan 
får konsekvenser även för bestämmelserna om skolpliktens upphörande 
och rätten till fortsatt utbildning i grundskolan efter att skolplikten 
upphört. 

Regeringens förslag i detta avseende omfattar inte elever i särskolan 
eller elever med utvecklingsstörning i specialskolan. Rätten till 
utbildning för dessa elever kommer i stället att behandlas i en kommande 
proposition om särskolan m.m. (se avsnitt 14). Frågan om skolpliktens 
fullgörande i förtid skall prövas av elevens hemkommun, utom för elever 
i specialskolan där frågan prövas av Specialskolemyndigheten. 

Även om begreppet årskurs avskaffas i detta sammanhang anser dock 
regeringen i likhet med kommittén att begreppet av rättssäkerhetsskäl bör 
behållas på andra ställen i skollagstiftningen. Begreppet behövs för att på 
ett precist och adekvat sätt kunna ange en position i utbildningen, t.ex. 
när betyg skall sättas och nationella prov genomföras. 
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10.3 Deltagande i utbildning 

Regeringens förslag: Skyldigheten för elever som inte är skolpliktiga 
att delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda 
utbildningen förtydligas. En bestämmelse införs i skollagen om 
skyldighet att informera vårdnadshavaren när elev utan giltigt skäl 
uteblir från verksamheten. 
 
Kommitténs förslag: Kommittén lämnar inga förslag i dessa 

avseenden. 
Skälen för regeringens förslag: Elever som inte längre har skolplikt 

kan under de förutsättningar som anges ovan ha rätt till fortsatt 
utbildning i någon av de obligatoriska skolformerna. Enligt dagens 
skollag omfattas emellertid inte dessa eller andra elever som inte har 
skolplikt av regleringen om skyldighet att delta i verksamheten som 
anordnas för att ge utbildningen. Det får dock förutsättas att även elever, 
som inte är skolpliktiga och som utnyttjar sin rätt till utbildning, deltar i 
verksamheten på samma sätt som skolpliktiga elever. Även om dessa 
elever inte omfattas av skolplikten anser regeringen att det är rimligt att 
ställa krav på deras närvaro i fall de väljer att utnyttja sin rätt till 
utbildning. Regeringen anser därför att bestämmelsen om skyldighet att 
delta i verksamheten även skall omfatta elever som inte har skolplikt, 
t.ex. om de är äldre än 16 år eller om de inte är folkbokförda i landet. 
Som en konsekvens av detta resonemang bör även bestämmelserna om 
ledighet från utbildningen omfatta dessa elever. 

Information om frånvaro 

Hittills har det i skolformsförordningarna samt i läroplanen funnits 
bestämmelser om samarbete och information mellan skola och hem. 
Dessa bestämmelser minskar tillsammans med de ovan redovisade 
reglerna om skolplikt och närvaroplikt riskerna för att en elevs frånvaro 
inte skall fångas upp i ett tidigt skede. Det är ytterst viktigt att det finns 
kontinuerliga och täta kontakter mellan skola och hem om en elevs 
skolsituation. För att ytterligare betona detta anser regeringen att det i 
skollagen skall införas en bestämmelse som förtydligar skyldigheten att 
informera vårdnadshavaren om en elevs frånvaro. Rektor eller den rektor 
utser bör ansvara för att informationsskyldigheten fullgörs. Den 
föreslagna bestämmelsen innebär inte någon inskränkning av vad som i 
övrigt gäller om samarbete mellan skolan och hemmet.  

Motsvarande bestämmelse för utbildning på gymnasienivå behandlas i 
avsnitt 18. I likhet med vad som där anförs anser regeringen att 
informationsskyldigheten i de obligatoriska skolformerna skall avse 
frånvaro som inte är av obetydlig omfattning och att informationen skall 
avse frånvarons omfattning, inte dess orsaker. 
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10.4 Ansvar för att skolplikten fullgörs 

Regeringens förslag: Reglerna om hemkommunens ansvar för att 
skolpliktiga elever fullgör sin skolgång förtydligas och förenklas. 
Kommunen får möjlighet att direkt vid vite förelägga vårdnadshavaren 
till ett barn som inte fullgör sin skolgång att se till så att eleven fullgör 
skolgången, oberoende av om eleven går i en skolenhet med 
kommunal eller fristående skola.  
 
Kommitténs förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. 
Remissinstanserna har inte kommenterat frågan. 
Skälen för regeringens förslag: Det är hemkommunen, dvs. den 

kommun där eleven är bosatt som har ett ansvar för att se till att eleven 
fullgör sin skolgång. Om eleven inte kommer till skolan är kommunens 
skarpaste verktyg en möjlighet att använda sig av vitesföreläggande. 
Enligt hittills gällande bestämmelser har kommunen möjlighet att 
vitesförelägga vårdnadshavare till elever i det offentliga skolväsendet. 
Detta inträffar om eleven inte fullgör sin skolgång och detta beror på att 
elevens vårdnadshavare inte har fullgjort det som ankommer på dem för 
att så skall ske. Någon motsvarande möjlighet till föreläggande mot en 
vårdnadshavare till en elev i en fristående skola finns emellertid inte i 
dag. Här måste i stället kommunen först ålägga eleven skolgång i 
kommunens skola. I vissa fall kan det vara huvudmannen för 
specialskolan som skall pröva om barnet skall åläggas skolgång där. 

En av grundprinciperna i kommitténs betänkande är en reglering som 
så långt som möjligt är gemensam för utbildningen i en skolform 
oberoende av vem som är huvudman. Med hänsyn till detta och eftersom 
det saknas sakliga skäl för att denna fråga skall regleras olika för olika 
huvudmän för utbildningen, anser regeringen att hemkommunen skall ha 
möjlighet att även vitesförelägga vårdnadshavare till en elev i en 
fristående skola, utan att eleven i fråga först åläggs skolplikt i en skola 
med kommunal huvudman. 

Ett vitesföreläggande är en ingripande åtgärd som kan överklagas till 
allmän förvaltningsdomstol. Det är också av stor vikt att 
vitesföreläggandet utformas på ett sådant sätt att det blir tydligt för 
vårdnadshavarna exakt vad de skall vidta för åtgärder och vid vilken 
tidpunkt detta senast skall ske. Regeringen delar kommitténs bedömning 
att förelägganden alltid bör utformas så att vårdnadshavaren alltid har en 
möjlighet att fullgöra det genom att eleven inställer sig vid en skola med 
offentlig huvudman, där skolplikten kan fullgöras. Vårdnadshavaren bör 
ges alternativa möjligheter att fullgöra sina skyldigheter. Det kan 
antingen ske genom att senast vid en viss tidpunkt visa att barnet fullgör 
sin skolplikt i en fristående skola, eller att barnet senast vid samma 
tidpunkt inställer sig vid den kommunala skola, som anges i 
föreläggandet.  
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11 Förskolan 

11.1 Inledning 

Från att ha varit en del av familjepolitiken ingår förskolan sedan slutet av 
1990-talet som det första steget i ett mål- och resultatstyrt och 
sammanhållet utbildningssystem. Genom införandet av en läroplan för 
förskolan har förskolans pedagogiska uppdrag förtydligats och 
verksamheten fått mer preciserade nationella mål. 

Förskolan har blivit en självklar del av det moderna, generella 
välfärdssamhället, som gör det möjligt för föräldrar att förena 
föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Förskolan vänder sig till 
alla barn, oavsett familjernas ekonomiska och sociala bakgrund eller var i 
landet de bor. Genom ett omfattande reformarbete har tillgängligheten 
ökat, avgifterna sänkts och nya grupper av barn fått del av verksamheten. 
Allmän avgiftsfri förskola har införts för alla barn från fyra års ålder.  

År 2003 var 75 procent av barnen i åldern 1–5 år inskrivna i förskolan. 
Andelen var högre bland äldre barn än bland yngre. Samma år tog 
förskolan emot närmare 90 procent av alla fyra- och femåringar, 80 
procent av två- och treåringarna och 40 procent av ettåringarna.  

 
Kvalitet i förskolan 

 
Regeringen har i propositionen Kvalitet i förskolan (2004/05:11) 
redovisat sina förslag och bedömningar i vissa frågor som rör förskolan i 
den nya skollagen enligt följande. Förskolans uppdrag, i enlighet med 
läroplanen, skall kvarstå oförändrat. Förskolan skall dock bli en egen 
skolform som har gemensamma övergripande mål med övriga 
skolformer och ledas av en rektor, som skall samordna det pedagogiska 
arbetet inom sitt ansvarsområde. Enligt regeringens bedömning skall 
lärare med lärarexamen ha det övergripande ansvaret för barnens 
utveckling och lärande i förskolan. Därutöver kan det finnas annan 
personal, t.ex. barnskötare. Förskola skall inte kunna ersättas med annan 
verksamhetsform mot vårdnadshavarens vilja. Kommunen skall sträva 
efter att tillgodose vårdnadshavarnas önskemål om familjedaghem. 
Vidare gjorde regeringen bedömningen att samverkan mellan hem och 
förskola behöver stärkas genom att personal och föräldrar genomför 
utvecklingssamtal minst en gång varje halvår samt genom att 
inflytanderåd (forum för inflytande) inrättas där föräldrar kan komma till 
tals. Slutligen redovisade regeringen sin avsikt att införa en skyldighet 
för kommunerna att upprätta kvalitetsredovisningar för 
förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen.  
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11.2 Förskolans uppdrag och syfte 

Regeringens förslag: Syftet med utbildningen i förskolan skall vara att 
stimulera barns utveckling och lärande. Utbildningen skall utgå från en 
helhetssyn på barn och barns behov samt utformas så att omsorg, 
utveckling och lärande bildar en helhet. 

Förskolan skall utformas så att den främjar allsidiga kontakter och 
social gemenskap samt förbereder barnen för fortsatt utbildning.  

Kommunen skall informera vårdnadshavarna om förskolan och syftet 
med denna. 

 
Kommitténs förslag: Överensstämmer i stort med regeringens förslag. 

Kommittén föreslår att kommunen skall verka för att barn som har rätt 
till förskola deltar i denna.  

Remissinstanserna: I relation till förskolans uppdrag motsätter sig de 
flesta remissinstanser att nuvarande terminologi i skolan överförs till 
förskolan. Svenska Kommunalarbetarförbundet betonar att införande av 
elevbegreppet i förskolan endast skall avse lagtexter, och att det inte får 
innebära någon förändring, vare sig i synen på barnen eller i synen på 
förskolans verksamhet. Statens folkhälsoinstitut anser att förskolans 
betydelse för barns hälsa och utveckling inte nog kan betonas och att 
markeringen av att förskolan i första hand är till för barnens utveckling 
och inte en tillsynsform skall främja dess kvalitet och status. 

Flera remissinstanser är negativa till delar av kommitténs förslag om 
information. Haro – Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet & 
Föräldraskap samt Timrå, Gnosjö, Partille och Norrtälje kommuner är 
negativa till kommitténs förslag om att kommunen skall verka för att 
barn deltar i förskolan och anför att kommunerna inte skall vara skyldiga 
att påverka föräldrars val och indirekt förorda en verksamhet som endast 
är förbehållen vissa barn. 

Skälen för regeringens förslag: Som framgår av avsnitt 6 föreslår 
regeringen att förskolan skall bilda en egen skolform inom 
utbildningsväsendet och ha samma övergripande mål som andra 
skolformer. Därmed får de olika skolformerna inom skolväsendet ett 
enhetligt och tydligt regelverk. Avsikten är dock inte att förändra 
förskolans uppdrag. Uppdraget, som det uttrycks i förskolans läroplan 
(Lpfö 98) kvarstår oförändrat. Förskolans uppdrag innebär även 
fortsättningsvis att ge barn såväl en god omsorg som pedagogisk 
verksamhet och bidra till goda uppväxtvillkor i enlighet med läroplanen.  

Förskolan är till för barnens egen skull och lägger grunden för ett 
livslångt lärande samtidigt som förskolan gör det möjligt för föräldrar att 
förena föräldraskap och förvärvsarbete. Förskolan är ett stöd för 
familjerna i deras ansvar för barnens utveckling och lärande. 
Föräldrasamarbete är ett utmärkande drag.  
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Omsorg, utveckling och lärande innebär att se till hela barnet och dess 
behov. Det betyder att den pedagogiska verksamheten i förskolan skall 



 
 

 

 

anpassas till varje barns behov och förutsättningar och vidareutvecklas 
utifrån förskolans uppdrag, mål, förutsättningar och traditioner.  

Verksamheten i förskolan har i sitt uppdrag en social dimension som 
måste värnas. Till denna hör att främja och utveckla allsidiga kontakter 
och social gemenskap både mellan barnen och mellan barn och vuxna. 
Verksamheten skall skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barn att 
utveckla lust och nyfikenhet och förbereda för fortsatt utbildning. I likhet 
med Statens Folkhälsoinstitut anser regeringen att förskolan har stor 
betydelse för barns hälsa och utveckling. Trygga och goda 
uppväxtvillkor är en avgörande förutsättning för barns och ungdomars 
hälsa och för folkhälsan på lång sikt, vilket också framgår av de 
övergripande målen i skollagen.  

Förskolans syfte och uppdrag måste även i fortsättningen framgå av de 
begrepp som används för verksamheten. Detta innebär att förskolan inte 
saklöst kan överta skolans terminologi. Definitionen av begreppet 
undervisning har i detta förslag kompletterats med ”utveckling och 
lärande” och har därmed anpassats till såväl förskola som skola. I 
regeringens proposition Kvalitet i förskolan (prop. 2004/05:11) 
redovisade regeringen bedömningen att begreppet barn skall behållas i 
stället för elever i förskolans verksamhet. I propositionen redovisade 
regeringen vidare förslag och bedömningar när det gäller förskolans 
framtida kvalitet och utveckling.   

I likhet med Skollagskommittén anser regeringen att kommunen skall 
informera vårdnadshavarna om förskolan och dess syfte. Regeringen 
delar däremot inte Skollagskommitténs bedömning att kommunerna skall 
verka för att barn deltar i förskolans verksamhet.  

Föräldrarna måste kunna göra sina egna val. Regeringen föreslår därför 
att om vårdnadshavarna önskar familjedaghem i stället för förskola för 
sina barn bör kommunen sträva efter att tillgodose detta önskemål. Se 
vidare avsnitt 23 Annan pedagogisk verksamhet. 

11.3 Barngruppernas sammansättning och storlek 

Regeringens förslag: Barngrupperna skall, i enlighet med dagens 
skollag, ha en lämplig sammansättning och storlek. 

 
Kommitténs förslag: Någon bestämmelse om barngruppernas 

sammansättning och storlek finns inte i kommitténs förslag. Kommittén 
anser att det utvidgade utbildningsbegreppet som kommittén föreslår 
skall få till konsekvens att arbetsmiljölagen omfattar även barn i 
förskolan.  

 
252 

Remissinstanserna: Flera remissinstanser instämmer i kommitténs 
förslag till förändringen av arbetsmiljölagen. Barnombudsmannen (BO) 
anser att det bör regleras i lag att alla elever, såväl i förskola som i skola, 
skall ha rätt till en skolgård som är anpassad till deras behov av vila, 
fritid, lek och rekreation. Svenska Kommunalarbetarförbundet, Hylte och 
Lycksele kommuner och Förskoletidningen är positiva till att 



 
 

 

 

arbetsmiljölagen även kommer att gälla för förskolan. Barnverket och 
Solna kommun saknar någon motsvarighet till dagens kvalitetsparagraf 
om t.ex. barngruppernas lämpliga sammansättning och storlek i 
Skollagskommitténs förslag och anför att denna skall förstärkas. 

Skälen för regeringens förslag: Enligt dagens skollag skall 
barngrupperna i förskolan ha en lämplig sammansättning och storlek. 
Bestämmelsen är en viktig markering och bildar utgångspunkt i det 
dagliga pedagogiska arbetet samt det systematiska kvalitetsarbetet i 
verksamheter och kommuner. Även för kommunernas övergripande 
planeringsarbete skall bestämmelsen kunna användas som riktmärke att 
utgå från för en flexibel resurstilldelning till olika verksamheter. 

Besparingarna i förskolan under 1990-talet resulterade i större 
barngrupper och minskad personaltäthet. Stora barngrupper kan 
framförallt ha negativa effekter för vissa grupper av barn, som t.ex. de 
yngsta barnen, barn i behov av särskilt stöd samt barn med annat 
modersmål än svenska. 

Barngruppernas storlek och personaltätheten i förskolan är den 
kvalitetsfråga som har diskuterats mest under senare år, såväl bland 
personal som bland föräldrar. Krav har ställts på statliga normer för 
personaltätheten och för hur stor en barngrupp får vara.  

I syfte att förtydliga kraven på verksamheten utifrån skollag och 
läroplan har regeringen gett Statens skolverk i uppdrag att utfärda 
allmänna råd för kvaliteten i förskolan, baserad på forskning och 
erfarenhet. Barngruppens storlek och personaltäthet är enligt råden en 
viktig kvalitetsfaktor. Enligt Skolverket finns inga belägg för att det 
skulle finnas någon gruppstorlek eller personaltäthet som är den optimala 
i alla sammanhang. Förutsättningarna varierar från grupp till grupp och 
från tid till annan och det är alltid nödvändigt att anpassa gruppstorlekar 
och personaltäthet till de förutsättningar som råder i varje förskola. 
Viktiga faktorer att ta hänsyn till är, enligt Skolverket, barnens ålder och 
kön, behov av särskilt stöd, andelen barn med annat modersmål, 
kontinuiteten i barn- och personalgrupp, personalens kompetens, 
lokalernas och utemiljöns beskaffenhet, upptagningsområdets sociala 
karaktär och barnens närvarotider.  

Som ett ytterligare led i att stärka förskolans kvalitet införde 
regeringen den 1 januari 2005 ett riktat statsbidrag för 
personalförstärkning i förskolan. Genom detta bidrag får kommunerna 
ökade förutsättningar att minska barngruppernas storlek och öka 
personaltätheten. Statsbidraget skall göra det möjligt för kommunerna att 
anställa 6000 fler förskollärare, barnskötare och annan personal i 
förskolan  

Barnen i förskolan omfattas inte av arbetsmiljölagen (1977:1160), till 
skillnad mot elever från och med förskoleklassen samt de vuxna som 
arbetar i olika skolformer. Skollagskommittén anser att en konsekvens av 
att förskolan blir en egen skolform bör vara att arbetsmiljölagen skall 
utvidgas till att även omfatta barn i förskolan. Vilka förändringar som 
detta föranleder skall övervägas inom ramen för den av regeringen i juni 
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2004 tillsatta utredningen (dir. 2004:91) för översyn av vissa delar av 
arbetsmiljölagen. Utredningen skall redovisas senast den 1 mars 2006.   

Med hänvisning till ovanstående och i avvaktan på utredningens 
resultat föreslår regeringen att dagens bestämmelse om barngruppernas 
sammansättning och storlek tills vidare skall bibehållas som en viktig del 
av förskolans allmänna bestämmelser. 

11.4 Erbjudande av förskola 

Regeringens förslag: Förskola skall, i enlighet med dagens skollag, 
erbjudas barn från och med ett års ålder, om de är bosatta i landet och 
inte har börjat i förskoleklassen eller i någon utbildning för 
fullgörande av skolplikten.   

Förskola skall erbjudas i den omfattning det behövs med hänsyn till 
föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget 
behov på grund av familjens situation i övrigt. Förskola skall dock inte 
behöva erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med 
större helger. Bestämmelser om omsorg under kvällar, nätter och 
helger skall regleras i kapitel 18 Annan pedagogisk verksamhet i den 
nya lagen.  

Barn skall skyndsamt erbjudas förskola om de av fysiska, psykiska 
eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av 
förskola. De skall ges den omsorg som deras speciella behov kräver. 
Avgift får för dessa barn endast tas ut för den del av verksamheten 
som överstiger 15 timmar i veckan eller 525 timmar om året. 
 
Kommitténs förslag: Stämmer delvis överens med regeringens 

förslag. Kommittén föreslår att förskola skall begränsas till att erbjudas 
under dagtid måndag till fredag. Om vårdnadshavare behöver omsorg 
utanför ordinarie arbetstid kan kommunen erbjuda detta utan 
lagreglering. Kommittén utgår från barnens eget behov som ett 
samlingsbegrepp för alla barn som skall reglera tillgång till omfattning 
av och stöd i förskola. Endast för barn före ett års ålder föreslås att en 
bestämmelse om barn i behov av stöd skall vara kvar.  

Därutöver har nuvarande avgiftsbefrielse för barn som av fysiska, 
psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling tagits bort. 
Enligt kommitténs förslag kan kommunerna i sin taxa medge 
avgiftsbefrielse i det enskilda fallet. 

Remissinstanserna: Myndigheten för skolutveckling anser att det kan 
finnas risk för tolkningsproblem om förskola och fritidshem omfattas av 
paragraferna om stöd. Svenska Kommunförbundet välkomnar 
begränsningen av skyldigheten att erbjuda förskola till dagtid under 
vardagar. Kommunerna Hallstahammar och Surahammar tillstyrker 
kommitténs förslag. Kommunerna Falun, Mjölby och Örebro anser att 
avsteg från normala öppettider bör vara kommunala initiativ och sådana 
angelägenheter bör därför avgöras av lokala politiska ambitioner. 
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Degerfors kommun anför att kommitténs förslag skall gälla barnomsorg 
”helgfri” måndag till fredag.   

Skälen för regeringens förslag: I likhet med vad som gäller enligt 
dagens skollag föreslår regeringen att förskola skall erbjudas barn, om de 
är bosatta i landet och inte har börjat i förskoleklassen eller i någon 
utbildning för fullgörande av skolplikten. Förskola skall erbjudas från 
och med ett års ålder i den omfattning det behövs med hänsyn till 
föräldrarnas förvärvsarbete eller studier.  

Förskola behöver inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i 
samband med större helger. Regeringen föreslår i stället att särskilda 
bestämmelser införs om omsorg under kvällar, nätter och helger för de 
föräldrar vars arbetstider är förlagda till sådana tider och som inte själva 
kan ordna sådan omsorg för sina barn. Detta kommer i den nya skollagen 
att regleras tillsammans med annan pedagogisk verksamhet. Se vidare 
avsnitt 23. 

Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga för vård av annat 
barn, skall även framdeles erbjudas förskola i en omfattning om minst tre 
timmar per dag eller 15 timmar i veckan. Även avgiftsfri allmän förskola 
för fyra- och femåringar skall oförändrat omfatta minst 525 timmar om 
året framöver. 

Även bestämmelser om behovet av förskola utifrån barns eget behov 
föreslås vara kvar, dock med ett förtydligande som syftar till att barnet 
kan ha ett behov i relation till sin omgivning oavsett föräldrarnas 
förvärvarbete eller studier, nämligen på grund av familjens situation i 
övrigt. Bestämmelserna skall reglera barnets behov av förskola både när 
det gäller plats och omfattning.  

Regeringen föreslår således ingen ändring av innebörden i erbjudande 
av förskola till barn som har ett eget behov av förskola eller till barn som 
av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling 
i form av förskola. I detta förslag regleras dessa barns behov av plats, 
omsorg, stöd samt avgifter i olika bestämmelser.  

Som exempel på vad som kan utgöra barns eget behov av förskola kan 
nämnas barn med förälder som fullgör värnpliktstjänstgöring, är intagen 
på behandlingshem, kriminalvårdsanstalt eller liknande. Även barn vars 
föräldrar är långtidssjukskrivna, sjuk- eller förtidspensionerade kan 
räknas in i gruppen. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl 
behöver särskilt stöd i sin utveckling kan vara barn med funktionshinder 
av olika svårighetsgrad. Dessa barns rätt gäller inte enbart tillgång till en 
plats utan även en verksamhet av sådan kvalitet att barnet får sina 
särskilda behov tillgodosedda. 
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Det är viktigt att barns behov av trygga förhållanden ägnas speciell 
uppmärksamhet när kommunerna bedömer erbjudande och deltagande i 
den pedagogiska verksamheten. Regeringen anser att det finns en risk för 
att kommunens handläggning blir otydlig om barn som har ett eget behov 
och barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av stöd 
regleras under samlingsbegreppet barnets eget behov. Det är viktigt att 
inte försämra situationen för barnen och deras familjer jämfört med idag. 
En förändrad lagstiftning behöver beakta vissa barns särskilda och 



 
 

 

 

specifika behov av förskola, stöd och avgiftsfrihet. En del av dessa barn 
har ett funktionshinder. Som en del i både familje- och handikappolitiken 
måste därför vårdnadshavarna kunna fortsätta att förena förvärvsarbete 
med familjelivet. 

Kommunerna skall således även fortsättningsvis vara skyldiga att 
erbjuda förskola till barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl 
behöver särskilt stöd i sin utveckling. Detta gäller barn oavsett ålder och 
inte som i kommitténs förslag endast barn upp till ett års ålder. Med 
utgångspunkt i dagens lagstiftning skall den nya skollagen reglera och 
förtydliga dessa barns behov av stöd och omsorg. Dessa barn skall 
dessutom erbjudas förskola skyndsamt. 

Regeringen föreslår att dagens avgiftsbefrielse på 15 timmar i veckan 
kvarstår oförändrad för barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl 
behöver särskilt stöd i sin utveckling och därför anvisats plats i förskola. 
För vistelse utöver 15 timmar i veckan får kommunen ta ut avgifter enligt 
kommunens gällande taxa.  

11.5 Utvecklingssamtal 

Regeringens förslag: Personalen skall föra fortlöpande samtal med 
barnets vårdnadshavare om barnets utveckling. Minst en gång per halvår 
skall personal och barnets vårdnadshavare därutöver genomföra ett 
samtal om barnets utveckling och lärande både i och utanför förskolan 
(utvecklingssamtal). 

 
Kommitténs förslag: Överensstämmer delvis med regeringens 

förslag. Kommittén föreslår en gemensam reglering för 
utvecklingssamtalet för samtliga skolformer. 

Remissinstanserna: Remissinstanserna har inte kommenterat frågan 
om utvecklingssamtal i förskolan. 

Skälen för regeringens förslag: I propositionen Kvalitet i förskolan 
(prop. 2004/05:11) gjorde regeringen bedömningen att samverkan mellan 
hem och förskola bör stärkas och att förskolan som egen skolform skall 
få likartade regler för föräldrainflytande som andra skolformer. Utöver 
fortlöpande samtal vid dagliga möten samt mer organiserade 
föräldraaktiviteter i förskolan, skall personal och barnets vårdnadshavare 
minst en gång varje halvår genomföra ett samtal om barnets utveckling 
och lärande både i och utanför förskolan (utvecklingssamtal). Förskolans 
lärare skall ha det övergripande ansvaret för att utvecklingssamtal 
genomförs. 
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Bestämmelsen om utvecklingssamtal i förskolan skall regleras 
specifikt i kapitlet om förskolan för att bäst kunna anpassas till 
förskolans uppdrag. Bestämmelsen är ny och skiljer sig från andra 
skolformer. Det är inte regeringens mening att samma modell för 
utvecklingssamtal som finns i grundskolan skall bli norm även i 
förskolan. Det är viktigt att se både vad som förenar och vad som skiljer 
förutsättningarna för utvecklingssamtalet i förskolan och skolan.  



 
 

 

 

I förskolan är det inte det enskilda barnets resultat som skall 
utvärderas. Till skillnad mot skolan har förskolan inte några mål för 
barnet att uppnå. Målen i förskolans läroplan är utformade som mål för 
verksamheten att sträva mot.  

Utvecklingssamtalet skall bygga på en nyanserad bild av barnets 
utveckling och lärande. Barnet jämförs inte med någon annan än sig själv 
och inte utifrån fastställda normer. Barnets utveckling sätts in i ett vidare 
pedagogiskt och socialt sammanhang i samspelet med andra barn och 
vuxna. Samtalet skall ha formen av en dialog mellan personal och 
förälder, där båda parter bidrar med information om barnet och diskuterar 
under vilka förutsättningar och i vilka sammanhang som barnet trivs och 
utvecklas på bästa sätt i förskolan och i hemmet.  

Utvecklingssamtalet skall vara väl förberett och strukturerat och 
genomföras minst en gång varje halvår. Det är dock viktigt att framhålla 
att det inte kan ersätta de dagliga kontakter och kontinuerliga samtal som 
personal och föräldrar har när barnet hämtas och lämnas i förskolan. 

11.6 Kommunens ansvar 

11.6.1 Hemkommunens ansvar 

Regeringens förslag: Hemkommunen skall svara för att barnet erbjuds 
förskola.  

Kommunen skall kunna fullgöra sina skyldigheter också genom att 
erbjuda barnet en motsvarande plats i en förskola med enskild 
huvudman. 

 
Kommitténs förslag: Stämmer huvudsakligen överens med 

regeringens förslag. Enligt kommitténs förslag skall dock kommunen 
endast erbjuda plats i en förskola med enskild huvudman om 
vårdnadshavarna väljer en sådan. 

Remissinstanserna: Remissinstanserna har inte kommenterat frågan 
om hemkommunens ansvar. 

Skälen för regeringens förslag: Dagens lagstiftning utgår från ett 
vistelsebegrepp vid erbjudande av plats i förskolan. Enligt nuvarande 
skollag skall den kommun där barnet stadigvarande vistas erbjuda 
förskoleverksamhet. Detsamma gäller idag för förskoleklassen. För 
övriga verksamheter med kommunal huvudman ligger ansvaret i stället 
på hemkommunen, dvs. den kommun där barnet är folkbokfört. 
Skollagskommittén föreslår att ansvaret överflyttas från 
vistelsekommunen till hemkommunen.  

Förändringen anger på ett tydligare sätt kommunernas ansvar i 
förhållande till bestämmelser om folkbokföring och var barnet hör 
hemma. Förändringen innebär även en anpassning till andra skolformer 
och sålunda en likartad reglering i hela skollagen.  
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Med tillämpning av folkbokföringslagens bestämmelser fastställs 
genom myndighetsbeslut var en person skall vara folkbokförd. För 



 
 

 

 

kommunerna blir det enklare att fullgöra sin skyldighet utifrån registret 
om barnens folkbokföring. 

Kommunens möjlighet att fullgöra sina skyldigheter när det gäller 
erbjudande om plats i förskola, genom att komma överens med någon 
annan kommun om att denna skall utföra kommunens uppgifter inom 
förskolan, kvarstår oförändrad. I kap. 16, Utbildning på entreprenad 
m.m., anges att kommunen får sluta avtal med någon annan kommun 
(samverkan) eller en enskild huvudman om att denna skall utföra 
kommunens uppgifter inom förskolan.  

Som redan tidigare nämnts får kommunen ge tillstånd och skall i 
sådana fall lämna bidrag till enskild verksamhet. Vid fördelning av 
platser kan kommunen använda sig såväl av sin egen förskola som av 
annan huvudmans förskola i kommunen. Det är viktigt att kommunerna 
även framöver har detta helhetsansvar över utbudet av förskolor i 
kommunen. Hänsyn skall tas till vårdnadshavarens önskemål. Det måste 
kunna godtas om föräldrar vill tacka nej till ett erbjudande om plats i t.ex. 
en verksamhet som drivs med en viss religiös inriktning, som föräldrarna 
inte delar. Kommunen bör i sådana fall erbjuda en plats i en annan 
förskola. Det är inte heller ovanligt att föräldrar väljer att ställa sig i kö 
till just den förskola de vill ha sitt barn i, även om detta innebär längre 
väntetider. 

11.6.2 Förskola i annan kommun  

Regeringens förslag: En kommun skall vara skyldig att, efter önskemål 
från vårdnadshavarna, ta emot ett barn från en annan kommun i sin 
förskola om det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets förhållanden. 
I sådana fall skall kommunen ha rätt till ersättning för sina kostnader från 
barnets hemkommun. 

 
Kommitténs förslag: Stämmer överens med regeringens förslag. 
Remissinstanserna: Sameskolstyrelsen är positiv till att kommunen är 

skyldig att ta emot barn i sin förskola från annan kommun om det finns 
särskilda skäl. Detta skulle underlätta för renägande samer.  

Skälen för regeringens förslag: Det är förmodligen relativt sällsynt 
att barn vistas stadigvarande i en annan kommun än hemkommunen. 
Övervägande skäl talar för att frågan regleras likartat för alla skolformer i 
hela skollagen. Genom enhetliga regler ökar förutsättningarna för 
integration mellan olika verksamheter och möjligheten att från förskolan 
få gå vidare till förskoleklassen och grundskolan vid samma skolenhet i 
samma kommun, hemkommunen.  
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Regeringen föreslår därför att bestämmelserna om skyldighet att 
erbjuda förskola kompletteras med en ny regel motsvarande den som 
redan finns för bl.a. grundskolan. Förslaget innebär att varje barns 
hemkommun har det grundläggande ansvaret för erbjudandet av förskola. 
Efter önskemål från vårdnadshavarna skall dock barn tas emot i en annan 
kommun än sin hemkommun om det finns särskilda skäl med hänsyn till 



 
 

 

 

barnets förhållanden. Detta kan till exempel gälla barn som genom delad 
vårdnad har anknytning till två kommuner eller barn i behov av särskilt 
stöd som önskar ta del av lämplig verksamhet i en annan kommun som är 
anpassad för barnets behov. Ytterligare skäl för att vårdnadshavarna 
önskar förskola i annan kommun än hemkommunen kan vara 
geografiska, nämligen att barnet bor nära en kommungräns och en annan 
kommuns förskola. Bestämmelsen bör även kunna tillämpas i fall då barn 
som i dag har rätt till förskola på samiska, meänkieli eller finska enligt 
lagarna om rätt att inom de särskilda förvaltningsområdena använda 
dessa språk hos förvaltningsmyndigheter och domstolar inte är 
folkbokförda i kommunen där de stadigvarande vistas. Att få plats i 
denna förskola skulle underlätta barnets och familjens vardag betydligt. 
Avsikten med förslaget är dock inte att öppna en möjlighet att gå 
växelvis i två olika kommuners förskolor för barn som bor växelvis hos 
sina föräldrar i två olika kommuner.  

Köp av förskoleplatser i andra kommuner förekommer även idag. 
Kommunerna har i sådana ärenden kommit överens med varandra om 
behov, omfattning och kostnader för verksamheten.  

Den nya regleringen innebär att kommunen alltid efter önskemål från 
vårdnadshavarna skall bedöma om det finns särskilda skäl med hänsyn 
till barnets förhållanden. Då förslaget inverkar på kommunernas 
planering och ekonomiska förutsättningar föreslår regeringen att det 
alltid är den mottagande kommunens bedömningar som avgör om barnets 
förhållanden motiverar en plats i kommunens förskola. Vidare skall 
kommunerna alltid få rätt till ersättning för barn i förskolan som inte är 
hemmavarande i kommunen genom interkommunal ersättning.  

Regeringen anser att motsvarande möjlighet om rätt till mottagande i 
annan kommun med hänsyn till personliga förhållanden och särskilda 
skäl även skall gälla för förskoleklassen (se avsnitt 12 Förskoleklassen). 
Då denna möjlighet har funnits för grundskolan sedan tidigare skapas ett 
enhetligt regelsystem som underlättar övergångarna mellan 
skolformerna. 

11.7 Förskola med enskild huvudman 

Regeringens förslag: En förskola med enskild huvudman skall vara 
öppen för alla som skall erbjudas förskola, om inte den kommun där 
förskolan är belägen medger undantag med hänsyn till förskolans 
särskilda karaktär. Förskolan skall inte vara skyldig att ta emot eller ge 
fortsatt utbildning åt ett barn, om det skulle medföra att betydande 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för huvudmannen. 

Avgifter som en enskild huvudman tar ut skall bestämmas efter samma 
grunder som kommunen där förskolan är belägen tillämpar i sin förskola. 
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För varje barn i förskola med enskild huvudman skall bidrag lämnas av 
hemkommunen. Bidraget skall bestämmas med hänsyn till förskolans 
åtagande och barnets behov efter samma grunder som kommunen 
tillämpar vid fördelning av resurser till de egna förskolorna. Bidraget 



 
 

 

 

skall i förekommande minskas fall med belopp som förskolan får ta ut i 
avgift. 

 
Kommitténs förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens 

förslag.  
Remissinstanserna: Fria Förskolors Samverkans Organisation menar 

att förslaget att förskolan skall bära huvudansvaret alternativt inte tvingas 
ta emot barn som behöver särskilt stöd kommer att tvinga enskilda 
förskolor att diskriminera sina medlemmar på grund av deras barns 
funktionshinder. 

Skälen för regeringens förslag: Förskolor med enskild huvudman är 
redan idag i praktiken öppna för att ta emot alla barn, även om denna 
öppenhet inte uttryckligen är reglerad i dagens lagstiftning. Detta har 
lösts mellan inblandade parter i enskilda fall och inte medfört några 
problem. Regleringen har dock inte varit i överensstämmelse med den 
reglering som gäller för övriga skolformer. Eftersom förskolan nu blir en 
egen skolform inom skolväsendet anser regeringen att en gemensam 
lagreglering för de olika skolformerna bör eftersträvas. I enlighet med 
kommitténs förslag om öppenhet för alla anser regeringen sålunda att 
regleringen skall ske i överensstämmelse med övriga skolformer.  

Möjligheter till undantag för vissa förskolor med enskild huvudman att 
bestämma om vilka barn som skall tas emot kommer även framöver att 
finnas med hänsyn till förskolans särskilda karaktär. Till exempel kan det 
vara rimligt att en enskild förskola, liksom idag, får begränsa sin 
verksamhet till barn vilkas föräldrar är medlemmar i ett 
föräldrakooperativ eller till anställdas barn i ett företag.  

Regeringen föreslår vidare att förskola med enskild huvudman, i 
enlighet med övriga skolformer, inte skall vara skyldig att ta emot eller 
ge fortsatt utbildning åt ett barn, om det skulle medföra att betydande 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för huvudmannen. 
Denna regel bör dock endast kunna tillämpas i undantagsfall, eftersom 
det till skillnad mot vad som gäller för fristående skolor, alltid är 
hemkommunen som har ansvaret för erbjudande av förskola samt för att 
tillhandahålla särskilt stöd för de barn som är i behov av detta.  

Dagens avgifts- och bidragsbestämmelser för förskola med enskild 
huvudman förtydligas genom en ny bestämmelse. Av bestämmelsen 
framgår att den kommuns avgiftssystem där förskolan är belägen, skall 
gälla även för den enskilda förskolan.  

Regeringen anser vidare att dagens bidragsbestämmelse bör förstärkas 
för att bättre överensstämma med de bestämmelser som gäller för övriga 
skolformer. Således föreslås att dagens bestämmelse enligt vilken en 
enskild huvudman kan få bidrag av kommunen ändras så att innebörden 
blir att bidrag skall lämnas av hemkommunen för varje barn i en förskola 
med enskild huvudman. Som framgår av avsnitt 7.2.2. är det dock 
alltjämt kommunen som avgör om en enskild skall godkännas som 
huvudman för förskola. 
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Kommittén föreslår att kommunens bidragsskyldighet endast skall 
gälla i den omfattning som barnet omfattas av kommunens skyldighet att 



 
 

 

 

erbjudas förskola. Vidare föreslår kommittén att kommunen i likhet med 
vad som gäller för skolan inte skall vara skyldig att lämna bidrag för det 
särskilda stödet om ett barn har omfattande behov av särskilt stöd och om 
ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.  

Enligt regeringens bedömning finns det ingen anledning att införa en 
sådan reglering för förskolan. Till skillnad mot vad som gäller för skolor 
med enskild huvudman är det alltid hemkommunen som i sista hand har 
ansvaret för erbjudande av förskola samt för att tillhandahålla särskilt 
stöd för de barn som är i behov av detta. Regeringen ser det som 
självklart att kommunen, liksom hittills, bedömer om en förskola, 
kommunal eller enskild, har förutsättningar att ta emot ett barn i behov 
av särskilt stöd innan erbjudandet om plats sker. Därmed är det också 
givet att kommunen utger bidrag för det särskilda stödet till den förskola 
där barnet erbjudits plats. 

12 Förskoleklassen  

12.1 Inledning 

Regeringens förslag: Huvudprinciperna för utbildningen i 
förskoleklassen skall ligga fast.  

 
Kommitténs förslag: Överensstämmer med regeringens förslag.  
Remissinstanserna: Några kommuner som yttrat sig, t.ex. Kalmar, 

Lund, Göteborg, Umeå och Örkelljunga, anser att förskoleklassen inte 
bör utgöra en egen skolform utan istället föras till grundskolan som ett 
förberedande och frivilligt, alternativt obligatoriskt, år för sexåringar. 

Skälen för regeringens förslag: Förskoleklassen infördes den 1 
januari 1998 som en egen skolform inom det offentliga skolväsendet 
(prop. 1997/98:6). Regeringen ville stödja och stimulera utvecklingen av 
det inre arbetet i förskola och skola genom en verksamhetsmässig 
integrering. Läsåret 2004/05 gick 89 300 barn i förskoleklass vilket 
motsvarade drygt 95 procent av alla sexåringar. Antalet femåringar i 
förskoleklass var vid samma tidpunkt en procent av alla femåringar och 
antalet sjuåringar var drygt en procent av sin åldersklass. Förskoleklassen 
har visat sig svara mot många föräldrars önskemål om en tidigare och 
mjukare skolstart och föräldrar har överlag en positiv inställning till 
integrerad verksamhet. 

 
261 

Regeringen föreslår därför att huvudprinciperna för utbildning i 
förskoleklass ligger fast. Förskoleklassen skall som i dag utgöra en egen 
skolform och ingå i skolväsendet för barn och ungdomar. Utbildningen 
skall fortfarande vara frivillig och betraktas som undervisning i samma 
mening som i övriga skolformer. Regeringen anser dock att det behövs 
vissa ändringar av bestämmelserna om förskoleklassen. Dessa är 
huvudsakligen en följd av de skolformsövergripande förändringar som 
behandlats i de allmänna avsnitten. En annan förändring är förslaget om 



 
 

 

 

att bestämmelserna om mottagande i förskoleklassen och placering vid 
skolenhet i huvudsak blir desamma som i grundskolan. De förändringar 
som är specifika för förskoleklassen behandlas i det följande. 

12.2 Förskoleklassens syfte 

Regeringens förslag: Förskoleklassen skall stimulera elevers 
utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. 
Utbildningen skall utgå från en helhetssyn på elever och elevers 
behov. Förskoleklassen skall utformas så att den främjar allsidiga 
kontakter och social gemenskap. 

 
Kommitténs förslag: Stämmer i huvudsak överens med regeringens 

förslag.  
Remissinstanserna: Barnombudsmannen framhåller vikten av att 

förskolepedagogiken skall vara tongivande i förskoleklassen och att alla 
barn får samma möjlighet till den sociala utvecklingsprocess som sker i 
verksamheten. Stockholms kommun anser att verksamheten i 
förskoleklass bör utformas utifrån en helhetssyn på barn. 
Waldorfskolefederationen vill i 1 § i kapitlet om förskoleklassen lägga 
till att ”verksamheten skall utformas utifrån en helhetssyn på barn och 
barns behov samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap 
barnen emellan”.  
 
Skälen för regeringens förslag  

 
Utbildningsreformer behöver tid för att få genomslag 

Mötet mellan förskola och skola, där också fritidshemmet spelar en 
viktig roll, skall bidra till utveckling och förnyelse i alla pedagogiska 
verksamheter för barn och ungdomar. Arbetslag i skolan kan vara 
sammansatta av förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärare som 
arbetar långsiktigt med att utveckla innehållet i verksamheterna. 

En avsikt med förskoleklassreformen och integrationen mellan 
förskola och skola var att implementera förskolans pedagogiska tradition 
i skolan, där lek, skapande och barnens eget utforskande skall ges ett 
större utrymme. Skolverkets utvärdering visar dock att förskoleklassen 
har blivit en mer kunskapsorienterad och ämnesindelad verksamhet än 
intentionerna var. 

Syftet med att införa förskoleklassen var dessutom att skapa en brygga 
mellan förskola och skola. Denna brygga skulle i sin tur förbättra 
kvaliteten i båda verksamheterna. Skolverkets utvärdering visar att 
verksamheten fortsatt behöver utvecklas i detta syfte. 
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Det förekommer också på många håll ett intensivt utvecklingsarbete. 
Enligt regeringens uppfattning finns det därför inga skäl att förändra 
förskoleklassen som skolform. Det behövs i stället ytterligare tid för att 
denna utbildningsreform skall kunna få större genomslag. 



 
 

 

 

Regeringen anser att arbetet med en ökad integration mellan 
verksamheterna i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem 
måste utvecklas även fortsättningsvis. Regeringen avser att noga följa 
förskoleklassens utveckling.  

Gemensam reglering 

Trots en uttalad ambition om samverkan och integration mellan förskola, 
förskoleklass, skola och fritidshem skiljer sig den nuvarande regleringen 
av förskoleklassen på åtskilliga punkter från vad som gäller för 
grundskolan. Regeringen anser att organisatoriska bestämmelser för 
förskoleklassen så långt möjligt skall samordnas med grundskolan och 
motsvarande skolformer. Syftet är att skapa enhetlig reglering och 
ytterligare underlätta integrationen mellan förskoleklass, skola och 
fritidshem. Det gäller t.ex. ansvaret för att tillhandahålla förskoleklass 
som faller på barnets hemkommun, regler för val av och mottagande i 
skolenhet samt möjligheten att gå i en annan kommuns förskoleklass. 
Vissa bestämmelser av pedagogisk karaktär bör i stället vara samordnade 
med förskolan där förskoleklassen har sin pedagogiska grund. Det gäller 
t.ex. det mångkulturella uppdraget samt utvecklingssamtal. Detta 
motsäger dock inte att det är målen i läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) som är 
vägledande för arbetet i förskoleklassen. 

Förskoleklassens uppdrag 

Förskoleklassen skall stimulera varje elevs utveckling och lärande. 
Dessutom ger förskoleklassen eleverna en grund för fortsatt utbildning i 
skolan. Undervisningsbegreppet definieras i detta förslag till ny skollag 
på så sätt att förskolans, förskoleklassens och skolans kultur och 
arbetssätt kan mötas till en pedagogisk helhet. Undervisningsbegreppet är 
också vidgat till att omfatta ett främjande av läroprocesser. Varje elev i 
förskoleklassen skall få möjlighet att utvecklas utifrån sina 
förutsättningar och verksamheten skall anpassas till varje barn.  

I förskoleklassen ingår lek och skapande som väsentliga delar i det 
aktiva lärandet. Utgångspunkten är att utveckling och lärande sker 
ständigt, inte bara eller ens huvudsakligen i arrangerade 
inlärningssituationer. Regeringen anser därför att utbildningen skall utgå 
från en helhetssyn på barn och barns behov.  

Verksamheten skall utformas så att den främjar allsidiga kontakter och 
social gemenskap både mellan eleverna och mellan elever och vuxna. 
Stor vikt skall läggas vid att uppmuntra eleverna att i samspel med 
kamrater och vuxna utveckla sin sociala kompetens.  
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12.3 Förskoleklassens mångkulturella uppdrag 

Regeringens bedömning: I läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) bör 
förskoleklassens mångkulturella uppdrag förtydligas för att stärka 
elevernas språk- och identitetsutveckling. Ett mål att sträva mot för 
förskoleklassen bör vara att varje elev med annat modersmål än 
svenska får stöd att utveckla sin förmåga att kommunicera såväl på det 
svenska språket som sitt modersmål. 
 
Kommitténs förslag: Kommittén föreslår att en bestämmelse skall tas 

in i skollagen om att förskoleklassen skall bidra till att ge elever som har 
annat modersmål än svenska tillfälle att utveckla såväl det svenska 
språket som sitt modersmål. 

Remissinstanserna: Barnombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk 
diskriminering, Integrationsverket, Samarbetsorgan för Etniska 
organisationer i Sverige, Sameskolstyrelsen, Statens skolverk 
(Skolverket) och Östersunds kommun är positiva till rätten till 
modersmålsundervisning i förskoleklassen. Skolverket och 
Lärarhögskolan i Stockholm anser att modersmålsstöd bör lagstadgas i 
alla skolformer. Myndigheten för skolutveckling vill betona vikten av att 
alla som går i förskoleklassen skall erbjudas tillfälle att utveckla såväl det 
svenska språket som sitt modersmål.  

Skälen för regeringens bedömning: Regeringen anser att stödet till 
elever i förskoleklassen med annat modersmål än svenska behöver 
stärkas. Förskoleklassen saknar sådan reglering till skillnad mot 
grundskolan, som har modersmålsundervisning och förskolan som har 
modersmålsstöd. Sverige är i dag ett mångkulturellt land med många 
olika etniska, religiösa eller språkliga grupper som har band både till sitt 
ursprung och sin kultur och till sin svenska tillhörighet. Behovet att 
uppmärksamma flerspråkiga och flerkulturella barns specifika 
förutsättningar ökar. Det är en viktig uppgift för förskoleklassen att ge 
alla barn möjlighet att ta tillvara sina resurser på bästa sätt. Forskning 
visar att barn med utländsk bakgrund, som har goda kunskaper i sitt 
modersmål samt god kännedom om sin bakgrund och som vistas i 
flerspråkiga miljöer har bättre möjligheter att lära sig svenska och även 
inhämta och utveckla kunskaper inom andra områden. Det räcker inte 
med att eleverna talar sitt modersmål i hemmet. Även förskoleklassen 
skall på olika sätt bidra till att modersmålet utvecklas för att eleven aktivt 
skall kommunicera såväl på sitt modersmål som på svenska.  
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Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Av 
läroplanen framgår i dag att det ligger i förskoleklassens uppdrag att 
varje elev skall få tilltro till sin språkliga förmåga. Regeringen gör dock 
bedömningen att det mångkulturella uppdraget behöver förstärkas i 
läroplanen. Stödet för elevernas språkutveckling i såväl modersmål som 
svenska handlar om elevernas möjlighet till flerkulturell 



 
 

 

 

identitetsutveckling. Detta är i första hand en pedagogisk fråga för 
förskoleklassen. Särskilda åtgärder som tvåspråkig personal, lärare i 
modersmålsstöd, kulturstödjare m.m. kan vara viktiga komplement. Även 
elevernas föräldrar är en viktig tillgång och resurs för förskoleklassen i 
detta avseende.  

Förstärkningen av läroplanen med ett mål att sträva mot innebär en 
precisering och ett förtydligande av förskoleklassens uppdrag. Däremot 
innebär det inte att förskoleklassen åläggs nya arbetsuppgifter. 
Förskoleklassen har redan idag ett ansvar för dessa elevers språk- och 
identitetsutveckling. Det är en pedagogisk fråga hur elever med annat 
modersmål än svenska skall få stöd för sin utveckling och sitt lärande i 
förskoleklassen. Huvudmannen avgör vilka resurser och kompetenser 
som krävs i olika arbetslag för att uppfylla läroplanens mål i detta 
avseende. 

12.4 Erbjudande om och omfattning av förskoleklass 

Regeringens förslag: Huvudprinciperna i nu gällande lagstiftning om 
vilka barn som skall erbjudas förskoleklass och omfattningen av 
denna skall stå fast. Omfattningen skall dock vara minst 525 timmar 
per läsår. 

Förskoleklassen skall vara avgiftsfri. Dagens möjlighet att ta ut 
avgift, när omfattningen överstiger 525 timmar per år eller barnen är 
yngre när de tas emot, försvinner. Avgift i samband med ansökan om 
plats i förskoleklassen får inte tas ut.  

 
Kommitténs förslag: Stämmer i huvudsak överens med regeringens 

förslag. 
Remissinstanserna: Barnombudsmannen anser att förskoleklassen bör 

göras obligatorisk för alla barn. 
Skälen för regeringens förslag: Förskoleklassen har sedan den 

infördes omfattat 525 timmar per år. Från och med höstterminen det år 
barnen fyller sex år skall kommunen erbjuda alla barn förskoleklass. 
Barn får dock tas emot tidigare vilket innebär möjligheter till en mycket 
flexibel start. Trots detta sker denna nästan uteslutande vid höstterminens 
början i praktiskt taget alla kommuner. Det finns inga bestämmelser som 
hindrar en successiv start men det förutsätter att vårdnadshavare begär 
det. Stor hänsyn måste också tas till elevens behov av kontinuitet i 
kamratrelationer och hur lämplig plats i fritidshemmet kan beredas. 
Samverkan och utbyte mellan förskoleklassen och grundskolan ger dock 
elever de bästa möjligheterna att delta i verksamhet som motsvarar 
elevernas förmågor och utmanar deras lärande. Detta gäller såväl för 
elever i förskoleklassen som för elever i grundskolan. 
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Förskoleklassen är idag avgiftsfri. Regleringen ger dock möjlighet att 
ta ut avgift för de barn som tas emot tidigare än höstterminen det år då de 
fyller sex år eller för den del som verksamheten omfattar mer än 525 
timmar per år. Förskoleklassen skall enligt regeringen vara helt avgiftsfri. 



 
 

 

 

Huvudmannen avgör dock om tiden skall utökas och i vilken 
utsträckning som barn som är yngre än sex år skall tas emot i 
förskoleklassen. Detta kommer enligt regeringens bedömning inte att få 
några ekonomiska konsekvenser för kommuner och andra huvudmän. 
Drygt 81 procent av eleverna hade 2003 plats i fritidshem eller 
familjedaghem. Om tiden i förskoleklass överstiger 525 timmar per år 
minskas tiden i motsvarande omfattning i fritidshem respektive 
familjedaghem, där huvudmannen får ta ut avgift. För de elever som inte 
har plats i fritidshem eller familjedaghem tas i dag oftast inte ut någon 
avgift, eftersom det är huvudmannen som beslutar om utökad tid i 
förskoleklassen. Detsamma gäller för elever som börjar före sex års 
ålder. 

Se vidare om avgifter i grundskolan i avsnitt 13.  

12.5 Utvecklingssamtal 

Regeringens förslag: Utvecklingssamtal i förskoleklassen skall 
regleras i en särskild bestämmelse.  

 
Kommitténs förslag: Stämmer delvis överens med regeringens 

förslag. Kommittén föreslår en gemensam reglering med andra 
skolformer om att läraren i utvecklingssamtal skall informera eleven och 
elevens vårdnadshavare om elevens utveckling i förhållande till målen.  

Remissinstanserna: Det fåtal remissinstanser som yttrat sig 
instämmer i kommitténs förslag 

 
Skälen för regeringens förslag 

Utvecklingssamtal  

 I läroplanen anges att läraren fortlöpande skall informera föräldrarna om 
elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling samt hålla sig 
informerad om den enskilda elevens personliga situation. I detta förslag 
till ny lag införs även en särskild bestämmelse att eleven och elevens 
vårdnadshavare fortlöpande skall informeras om elevens utveckling. 

Även om föräldrasamarbetet i förskoleklassen är väl fungerande och 
det finns skäl att tro att strukturerade samtal är vanligt förekommande 
anser regeringen att utvecklingssamtalet skall få en mer preciserad 
reglering än hittills och regleras i skollagen. Samverkan mellan hem och 
förskoleklass behöver stärkas. Utöver fortlöpande samtal vid mer eller 
mindre dagliga möten samt mer organiserade föräldraaktiviteter i skolan, 
skall därför minst en gång varje halvår, läraren, eleven och elevens 
vårdnadshavare genomföra ett samtal om elevens utveckling och lärande, 
både i och utanför förskoleklassen (utvecklingssamtal).  

Förskoleklassen har inte egna mål att uppnå i läroplanen. Målen att 
sträva mot i Lpo 94 anger en önskad inriktning och kvalitetsutveckling 
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för förskoleklassen. Det innebär inte att elevernas individuella utveckling 
och lärande är ointressant. Tvärtom är det viktigt att följa hur varje elevs 
utveckling och lärande sker och framförallt hur förskoleklassen kan bidra 
till detta. Att följa elevens utveckling är dock inte detsamma som att 
bedöma elevens utveckling och lärande utifrån fastställda kriterier och 
normer. Kunskap om varje elevs förutsättningar, behov, erfarenheter och 
intressen är nödvändig för att anpassa och utveckla förskoleklassens 
verksamhet till varje elevs behov av utmaningar. Genom att observera 
och reflektera över elevens uttryckssätt i lek och skapande aktiviteter, 
bild och form samt mer organiserade aktiviteter, kan elevens utveckling 
och lärande följas. Samspelet mellan eleverna är en viktig mätare av 
deras trivsel i skolan som pedagogisk miljö. Pedagogisk dokumentation 
och portfolio är exempel på metoder som har utvecklats för utvärdering 
av verksamheten, samtidigt som det är ett sätt att följa elevernas 
utveckling och göra elevens lärprocesser synliga, för eleven, föräldrarna 
och läraren.  

Det är viktigt att utvecklingssamtalet i förskoleklassen bygger på en 
nyanserad och rik bild av elevens utveckling och lärande. Elevens 
utveckling skall sättas in i ett vidare pedagogiskt och socialt 
sammanhang i samspelet med andra elever och de vuxna. Jämförelser 
gäller alltid elevens egen utveckling. Utvecklingssamtalet skall ha 
formen av en väl förberedd och strukturerad dialog mellan lärare, elev 
och förälder, där alla parter kan bidra med information om hur eleven 
trivs och utvecklas på bästa sätt, i skolan och i hemmet.  

12.6 Mottagande och interkommunal ersättning i 
förskoleklass med offentlig huvudman 

Regeringens förslag: Hemkommunen skall svara för att utbildning i 
förskoleklass erbjuds alla barn i kommunen som önskar sådan 
utbildning. Om det finns särskilda skäl skall hemkommunen få 
komma överens med en annan kommun om att ta emot ett barn i den 
andra kommunens förskoleklass. 

Ett barn skall ha rätt att bli mottaget i en annan kommuns 
förskoleklass om barnet med hänsyn till sina personliga förhållanden 
har särskilda skäl. Efter önskemål från vårdnadshavaren skall en 
kommun även i annat fall få ta emot en elev från en annan kommun. 

En elev som har tagits emot i en kommuns förskoleklass ett visst 
läsår skall få gå kvar hela läsåret. 

I skollagen skall finnas bestämmelser om interkommunal ersättning 
i vissa fall av mottagande i annan kommun än hemkommunen. 

 
Kommitténs förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. 
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Remissinstanserna: Stockholms kommun stöder förslaget om att 
hemkommunen skall svara för att erbjuda förskoleklass. Mjölby och 
Surahammars kommuner anser att det kan medföra ekonomiska 
konsekvenser för hemkommunen när en kommun får ta emot en elev från 



 
 

 

 

annan kommun. Sameskolstyrelsen anser att den bör kunna få svara för 
att samebarn erbjuds förskoleklass i anslutning till sameskola.  

 
Skälen för regeringens förslag  

Hemkommunens ansvar 

Plats i förskoleklass skall enligt nuvarande bestämmelse i skollagen 
anvisas av den kommun som barnen stadigvarande vistas i och så nära 
barnets eget hem som möjligt med beaktande av vad som krävs för att 
effektivt utnyttja lokaler och andra resurser.  

Regeringen anser att det är hemkommunen, dvs. den kommun där 
barnet är folkbokfört som alltid skall ha ett ansvar att erbjuda barn 
utbildning i förskoleklass. Förändringen syftar till att få likartad reglering 
med grundskolan och motsvarande skolformer. Dessutom är det enklare 
för en kommun att fullgöra sin skyldighet då ett register hos en 
myndighet, folkbokföringen, utgör underlag. Om barn väljer att gå i en 
förskoleklass med enskild huvudman eller i en annan kommuns 
förskoleklass upphör denna skyldighet. Hemkommunen får också 
komma överens med en annan kommun att ta emot eleven där om det 
finns särskilda skäl, t.ex. att de geografiska förhållandena ger en kortare 
resväg för eleverna. 

Övergång från förskoleklassen till grundskolan 

En av intentionerna med förskoleklass är att gruppen hålls samman i 
samband med skolstarten. Detta framstår särskilt tydligt i de fall 
förskoleklassens elever ingår i åldersblandade grupper tillsammans med 
elever i grundskolan. Regeringen anser att det är viktigt att risken för att 
vara tvungen att byta skola vid övergången från förskoleklass till 
grundskola på grund av olika regelsystem elimineras. Därför föreslås en 
bestämmelse i 8 kap. 25 § tredje stycket om att en elev som mottagits i 
en förskoleklass vid en viss skolenhet i kommunen skall ha rätt att 
fortsätta i grundskolan vid samma enhet. I praktiken blir ofta val av 
förskoleklass, för de barn som väljer att gå i denna frivilliga skolform, 
också ett val av grundskola. För valet av skolenhet kan också rätten till 
skolskjuts ha betydelse. Förutsättningar för kostnadsfri skolskjuts till 
grundskola med offentlig huvudman beskrivs i avsnitt 13.7 Skolskjuts.  
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Regleringen av rätt till mottagande i annan kommun om barnet med 
hänsyn till personliga förhållanden har särskilda skäl har ingen 
motsvarighet i tidigare bestämmelser för förskoleklassen. För 
grundskolan finns denna reglering och regeringen anser därför att samma 
reglering skall gälla även förskoleklassen och utformas som en 
överklagbar rättighet. En bestämmelse om möjlighet för andra kommuner 
att ta emot en elev efter vårdnadshavarens önskemål har heller inte 
funnits för förskoleklassen men däremot för grundskolan. Regeringen 
anser att denna möjlighet skall gälla även för förskoleklassen. Därmed 



 
 

 

 

skapas ett enhetligt regelsystem och övergången från förskoleklassen till 
grundskolan underlättas (se vidare avsnitt 26.3.1 Beslut av kommun eller 
enskild huvudman).  

12.7 Placering vid skolenhet i förskoleklass med offentlig 
huvudman 

Regeringens förslag: Ett barn skall placeras vid den av kommunens 
skolenheter där vårdnadshavaren önskar att barnet skall gå. Om den 
önskade placeringen skulle medföra att ett annat barns berättigade 
krav på placering i en skolenhet nära hemmet åsidosätts skall dock 
kommunen frångå vårdnadshavarens önskemål och placera barnet vid 
en annan skolenhet. 

Kommunen skall få frångå vårdnadshavarens önskemål och placera 
barnet vid en annan skolenhet om den önskade placeringen skulle 
medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter 
uppstår för kommunen. 

 
Kommitténs förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens 

förslag. 
Remissinstanserna: Handikappombudsmannen, Barnombudsmannen, 

Specialpedagogiska institutet, Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, 
Ungdomar och Vuxna, Synskadades riksförening, Afasiförbundet, 
Riksförbundet för Rörelsehindrade barn och ungdomar och Förbundet 
Funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter är kritiska mot att 
offentliga skolor kan neka att ta emot en elev om den önskade 
placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. 

Skälen för regeringens förslag: Skälig hänsyn skall alltid tas till 
vårdnadshavarens önskemål. Regeringen anser att barnets 
vårdnadshavare skall ha samma möjlighet att genom egna önskemål styra 
valet av skolenhet inom kommunen för förskoleklassen som för 
grundskolan. Om en vårdnadshavare har önskemål om placering för sitt 
barn som medför att ett annat barns berättigade krav på placering i en 
skolenhet nära hemmet åsidosätts, skall kommunen i likhet med vad som 
gäller inom grundskolan, frångå vårdnadshavarens önskemål och placera 
barnet vid en annan skolenhet.  

Liksom för grundskolan får kommunen frångå vårdnadshavarens 
önskemål och placera barnet vid en annan skolenhet om den önskade 
placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. Dessa undantag får dock 
göras endast i mycket speciella fall. Regeringen vill i detta sammanhang 
påminna om att vid bedömningen hänsyn bör tas till de nationella målen 
för handikappolitiken, tillgänglighetskraven i plan- och bygglagen 
(1987:10), PBL, och lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på 
byggnadsverk m.m., BVL, samt att bristande tillgänglighet och 
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användbarhet för personer med funktionshinder allt mer ses som en form 
av diskriminering som bör motverkas.  

12.8 Mottagande i förskoleklass med enskild huvudman  

Regeringens förslag: Som huvudregel skall varje skolenhet med 
förskoleklass som anordnas av enskild huvudman vara öppen för alla 
barn som är berättigade till utbildning i förskoleklass.  

Verksamheten skall dock få begränsas till att avse barn som är i 
behov av särskilt stöd för sin utveckling. Huvudmannen skall inte 
heller vara skyldig att ta emot eller ge fortsatt utbildning åt ett barn, 
om det skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska 
svårigheter uppstår för huvudmannen. 

  
Kommitténs förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. 
Remissinstanserna: Handikappombudsmannen, Barnombudsmannen, 

Specialpedagogiska institutet, Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, 
Ungdomar och Vuxna, Synskadades riksförening, Afasiförbundet, 
Riksförbundet för Rörelsehindrade barn och ungdomar och Förbundet 
Funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter är kritiska mot att 
enskilda skolor kan neka att ta emot en elev om den önskade placeringen 
skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska 
svårigheter uppstår för skolan.  

Skälen för regeringens förslag: Förskoleklassen skall stå öppen för 
alla barn som är berättigade till utbildning där och det är av största vikt 
att undervisningen för varje barn anpassas efter barnets förutsättningar. 
En skolenhet med förskoleklass med enskild huvudman får inte neka att 
ta emot ett barn med funktionshinder eller barn med stort behov av 
särskilt stöd. Liksom för andra skolor med enskild huvudman bör dock 
undantag göras för det fall att det skulle medföra betydande 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för huvudmannen att ta 
emot ett visst barn. Undantagen avser mycket speciella fall och motiveras 
av den begränsning av kommunens bidragskyldighet som föreslås. Se 
vidare avsnitt 12.7 om hänsyn till de nationella handikappolitiska målen 
samt tillgänglighetskraven i PBL och BVL. En enskild huvudman skall 
dock ha möjlighet att inrikta sin verksamhet på barn i behov av särskilt 
stöd för sin utveckling. Därför föreslås en bestämmelse som gör det 
möjligt att medge undantag från kravet på öppenhet för en enskild 
förskoleklass, om det är motiverat med hänsyn till skolans särskilda 
karaktär. 

Om det inte finns plats för alla sökande till en fristående skola med 
förskoleklass, skall urvalet ske efter grunder som är godkända av Statens 
skolverk. I förskoleklass som inte anordnas vid en fristående skola, skall 
urvalet ske efter grunder som är godkända av den kommun där 
skolenheten är belägen. 
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13 Grundskolan  

13.1 Inledning 

Regeringens förslag: Huvudprinciperna när det gäller grundskolan 
skall ligga fast.  

 
Skälen för regeringens förslag: Grundskolan är, tillsammans med de 

övriga skolformerna där skolplikt kan fullgöras, navet i det svenska 
skolväsendet. Läsåret 2004/05 gick ca 1 023 000 elever i grundskolan, 
varav drygt 952 000 i en kommunal grundskola och drygt 69 000 i en 
fristående skola. 

Det har nu gått nästan 20 år sedan den nuvarande skollagen trädde i 
kraft och även om omfattande omarbetningar har gjorts genom åren är 
lagstiftningen i dag delvis föråldrad. Ambitionen med regeringens förslag 
till ny skollag är, som utvecklats i avsnitt 5, att skapa en modern lag som 
har förutsättningar att fungera under lång tid framöver. Som anges i de 
allmänna avsnitten har vissa skolformsövergripande förändringar 
vidtagits. Här kan särskilt nämnas att regleringen av utbildning med 
offentlig respektive enskild huvudman blir mer enhetlig. Bestämmelserna 
om utvecklingssamtal och om grunderna för betygssättning flyttas från 
förordning till lag. Ett antal åtgärder vidtas för att säkerställa en rättvis 
och likvärdig betygssättning. 

Med undantag för de skolformsövergripande förändringarna anser 
regeringen att huvudprinciperna för grundskolan skall ligga fast. För att 
bättre spegla de pedagogiska och ideologiska vägval som präglar den syn 
som finns på grundskolan i dag behöver emellertid grundskolans 
regelverk ändras i vissa avseenden. Dessa förändringar behandlas i det 
följande. 

13.2 Grundskolans syfte  

Regeringens förslag: Grundskolan skall ge eleverna kunskaper och 
värden och utveckla deras förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen 
skall även förbereda eleverna för aktiva livsval och ligga till grund för 
fortsatt utbildning.  

Utbildningen skall utformas så att den främjar allsidiga kontakter 
och social gemenskap och ger en god grund för ett aktivt deltagande i 
samhällslivet. 
 
Kommitténs förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens 

förslag. Kommittén föreslår dock att grundskolan skall ge eleven 
kunskaper och färdigheter. 
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Skälen för regeringens förslag: Regeringen anser att begreppet 
färdigheter ingår i kunskapsbegreppet, i enlighet med den definition som 
återfinns i regeringens prop. 1992/93:220 om ny läroplan för 
grundskolan m.m. Regeringen anser emellertid att kunskaper skall 
kompletteras med begreppet värden för att betona grundskolans uppdrag 
att förbereda eleverna till ett fullvärdigt samhällsliv där de förmår göra 
aktiva livsval samt där respekt för andra och tolerans för olikheter råder 
(se även kapitel 6.3 Definitioner av centrala begrepp i utbildningen – 
undervisning). Elever som börjar grundskolan har med sig kunskaper och 
värden från tidigare utbildning i förskola och förskoleklass. I 
grundskolans uppdrag ligger dels att ge eleverna kunskaper och värden, 
dels att utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa.  

Regeringen anser att utbildningen i grundskolan även skall ligga till 
grund för fortsatt utbildning i ett mer långsiktigt perspektiv, inte bara för 
den gymnasieutbildning som vanligtvis följer efter avslutad 
grundskoleutbildning. En bestämmelse om syftet med utbildningen i 
grundskolan är så central att den enligt regeringens mening bör återfinnas 
i skollagen.  

Elever är olika och har olika behov. De har alla rätt till en likvärdig 
grundskoleutbildning. Därför måste skolan möta eleverna på olika sätt. 
Skolgången skall således anpassas efter varje elevs förutsättningar och 
behov. På detta sätt ges alla elever de bästa möjligheterna att utvecklas 
utifrån sina förutsättningar. Denna anpassning får dock inte göras på ett 
sådant sätt att den kan leda till att elevernas möjligheter att knyta 
allsidiga kontakter inskränks. Inte heller elevernas grundläggande rätt att 
tillhöra en fast grupp, en social gemenskap, får inskränkas annat än om 
mycket starka skäl motiverar detta. Det är av stort värde mot bakgrund av 
grundskolans fostrande uppgift att elever med olika bakgrund och skilda 
förutsättningar kan mötas i skolan. 

13.3 Utbildningens omfattning och innehåll – ämnen och 
timplaner 

Regeringens förslag: Grundskolans ämnen skall uttömmande räknas 
upp i skollagen. Modersmål skall lyftas fram som ett särskilt ämne för de 
elever som har rätt till sådan undervisning. 

Den totala undervisningstiden i grundskolan skall vara minst 6 665 
timmar.  

Alla huvudmän skall följa de nationella kursplanerna.  
Om Statens skolverk godkänt en plan för tillvalet skall en del av eller 

hela skolans val (600 timmar) kunna användas till ett lokalt tillval utöver 
kursplanerna  

Regeringen ges bemyndigande att utfärda föreskrifter om särskilda 
utbildningar, där avvikelser från ämnesindelning och timplan får 
förekomma. 
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Kommitténs förslag: Överensstämmer i stort med regeringens förslag. 
Kommittén föreslår att offentliga och enskilda grundskolor får ha egna 
ämnen med egna kursplaner och egna betygskriterier inom ett 
tidsutrymme motsvarande skolans val enligt nuvarande timplan. 
Regeringen får meddela närmare föreskrifter om kursplaner. 

Remissinstanserna: Statens skolverk (Skolverket) avstyrker förslaget 
att huvudmannen skall kunna utarbeta egna kursplaner och 
betygskriterier och menar att skolorna har ett stort frirum som kan nyttjas 
t.ex. för temaläsning med utgångspunkt i de nationella kursplanerna. 
Skolverket och Lärarhögskolan i Stockholm anser att modersmålsstöd bör 
lagstadgas för alla skolformer. 

 
Skälen för regeringens förslag 

Modersmål i timplanen 

 Modersmål är redan i dag ett självständigt ämne med egen kursplan. För 
att lyfta fram ämnet och betona vikten av modersmålsundervisningen bör 
modersmål nämnas bland de andra ämnen som finns i grundskolan. 
Regeringen anser dock inte att modersmålsundervisningen bör nämnas i 
timplanen eftersom undervisningen ofta anordnas utanför 
timplanebunden tid. 

Lokala tillval 

Kommittén föreslår att huvudmannen både för en kommunal och 
fristående grundskola skall få använda ett tidsutrymme som motsvarar 
utrymmet för skolans val för undervisning i andra ämnen än de som 
gäller för grundskolan enligt skollagen. Kommittén använder i sitt 
förslag en vidare definition av ämne, än den som gäller i dag. I dag 
förbehålls beteckningen ämne de ämnen, som i dagens skollag finns 
uppräknade i timplanen för grundskolan och som också har en kursplan 
fastställd av regeringen och betygskriterier fastställda av Skolverket. 

Läroplanen och kursplanerna innehåller de kunskaper och värderingar 
som eleverna skall ha med sig från grundskolan. När det gäller 
utformningen av pedagogiken, val av stoff och metoder, ger dagens 
styrdokument stor frihet för varje skola att organisera undervisningen 
efter egna förutsättningar och pedagogiska val, vilket också Skolverket 
påpekar i sitt remissyttrande. Försöksverksamheten med utbildning utan 
timplan i grundskolan, där cirka 20 procent av de kommunala 
grundskolorna arbetar utan att behöva ta hänsyn till den nationella 
timplanens indelning i tid för ämnen eller ämnesgrupper är ett exempel 
på hur ansvaret för den pedagogiska planeringen är decentraliserat till 
skolnivån. Regeringen skall efter försöksverksamhetens slut ta ställning 
till om och i så fall hur timplanen skall avskaffas. 
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Som tidigare nämnts har alla skolor inom ramen för innehållet i 
kursplaner och betygskriterier stor frihet att lägga upp undervisningen, 



 
 

 

 

t.ex. tematiskt och ämnesintegrerat och skapa egna arbetsområden. En 
fristående skola med speciell pedagogisk inriktning skall också som i dag 
kunna ansöka om undantag från bestämmelsen om läroplan. Skolverket 
skall pröva och godkänna ”läroplanen”. (Se avsnitt 6.9 Läroplan). 
Regeringen har för avsikt att utfärda föreskrifter om detta. 

De nationella kursplanerna i skolans ämnen fastställs av regeringen. 
Det är därför mycket viktigt av likvärdighetsskäl att alla skolor följer de 
nationella kursplanernas innehåll och strävar att uppnå de mål, som finns 
där. Betygskriterierna och de nationella proven bygger på att alla elever 
strävat mot och uppnått samma mål. Regeringen anser därför att alla 
skolor, oavsett huvudman, skall följa de nationella kursplanerna och att 
inga lokala kursplaner för de ämnen, som finns uppräknade i timplanen, 
skall kunna godkännas av Skolverket. Detta hindrar dock inte, som 
tidigare påpekats, att alla skolor har en betydande pedagogisk frihet att 
välja stoff och metoder, att arbeta tematiskt och ämnesintegrerat etc. 

För att inte någon skola skall uppfatta att den pedagogiska friheten 
inskränks jämfört med i dag föreslår dessutom regeringen att en 
grundskola, oavsett huvudman, skall kunna ansöka om att få arbeta med 
ett lokalt tillval utöver innehållet i de nationella kursplanerna. Det kan 
vara ett speciellt område, som inte täcks in av kursplanerna. En del av 
eller hela skolans val (600 timmar) skall kunna användas till sådana 
lokala tillval. Innehållet i ett lokalt tillval utöver kursplanerna får givetvis 
inte strida mot målen i skollagen eller läroplanen. Inte heller får ett lokalt 
tillval ersätta något av de centralt fastställda ämnena. Skolverket skall 
godkänna en plan för innehållet i det lokala tillvalet.  

I motsats till kommittén anser inte regeringen att det skall vara tillåtet 
att sätta betyg på ett lokalt tillval. Tillsammans med de nationella proven 
utgör betygskriterierna en viktig likvärdighets- och kvalitetsgaranti vid 
betygssättningen som grundas på de nationellt fastställda ämnena och 
kursplanerna i grundskolan. Inget hindrar att någon form av intyg 
utfärdas men dessa har inte någon rättsverkan som betyg i den meningen 
att de kan användas vid meritvärdering och urval till fortsatt utbildning. 
Regeringen anser däremot att det även fortsättningsvis skall finnas 
möjligheter för skolor med alternativ pedagogisk profil att ansöka om att 
inte sätta betyg utan att utfärda intyg vid utbildningens slut. (Se avsnitt 
9.6.3 om undantag från betygsbestämmelserna.) I dessa intyg kan 
naturligtvis ingå omdömen om prestationer även i ett lokalt tillval.  

Avvikelser från timplanen för särskilda utbildningar 

Enligt dagens skollag får regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer för särskilda utbildningar inom det offentliga skolväsendet 
meddela föreskrifter om avvikelser från timplanen. Regeringen har 
hittills använt sig av denna möjlighet genom att utfärda föreskrifter om 
förberedande dansutbildning i grundskolan (förordningen (1999:250) om 
förberedande dansutbildning i grundskolan). En stor jämkning av den 
ordinarie timplanen behövs för att dansundervisningen skall kunna 
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upprätthålla nödvändig kvalitet. Regeringen anser att det är angeläget att 
den förberedande dansutbildningen kan fortsätta som hittills. Regeringen 
bör därför även framöver ges möjlighet att utfärda föreskrifter om 
avvikelser från timplan m.m. för särskilda utbildningar som är av 
nationellt intresse.  

13.4 Tester och prov vid antagning  

Regeringens förslag: Tester och prov skall inte vara tillåtna för 
antagning och urval till eller inom en skolenhet eller för fortsatt 
utbildning vid en skolenhet eller i den elevgrupp som eleven tillhör.  

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer skall dock få 
meddela föreskrifter om färdighetsprov vid antagning och urval till 
utbildning som kräver att den sökande har speciella färdigheter inom det 
praktiskt-estetiska ämnesområdet. Antagningsprov får inte inskränka 
elevers rätt till en skolplacering nära hemmet. 
 

Kommitténs förslag: Överensstämmer delvis med regeringens 
förslag. Kommittén föreslår att skollagen skall innehålla en bestämmelse 
där det slås fast att inträdesprov generellt inte får förekomma till 
grundskolan. Möjligheten att tillåta färdighetstest för utbildning som 
kräver att sökanden har speciella färdigheter tydliggörs. 

Remissinstanserna: Inga remissinstanser har närmare kommenterat 
frågan. 

Skälen för regeringens förslag: Varken dagens skollag eller 
grundskoleförordning innehåller några bestämmelser som reglerar tester 
och prov för antagning till utbildning. Sådana bestämmelser finns dock i 
förordningen (1996:1206) om fristående skolor där det anges att hänsyn 
till färdighetsprov får tas vid antagning till utbildning, om utbildningen 
kräver att den sökande har speciella färdigheter i musik eller dans.  

En grundläggande utgångspunkt för den svenska skolan har länge varit 
att det skall vara en skola öppen för alla. Alla elever i grundskolan har 
rätt till en likvärdig utbildning oavsett var i landet de bor eller i vilken 
skola de går. Barn och föräldrar skall också ha en långtgående möjlighet 
att välja skola. 

Användning av tester och prov vid antagning till grundskolan är av 
dessa skäl inte fullt ut förenlig med alla elevers rätt till en likvärdig 
utbildning utan kan skapa segregerande effekter som står i strid med 
grundläggande mål för skolan. Det finns dock framförallt i 
storstadsområdena en rad exempel på skolor som genom att ha skapat 
profilklasser har breddat sin rekryteringsbas och därigenom fått en 
bredare sammansättning i sitt elevunderlag och i vissa avseenden 
motverkat segregation. 
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Tester i samband med antagning kan ha olika syften. Ett syfte är att 
bedöma möjligheten för en elev att följa en utbildning som erbjuds inom 
ramen för en viss profil. Det kan inte alltid anses ligga i en elevs intresse 
att påbörja en utbildning med viss profil för att sedan efter ett tag 



 
 

 

 

upptäcka att han eller hon saknar förutsättningar för att kunna slutföra 
den. Ett annat syfte är att göra ett urval, när antalet sökande överstiger 
antalet platser.  

Det är regeringens uppfattning att tester och prov för antagning till 
utbildning inte skall vara tillåtna i de ämnen som utgör själva kärnan i 
grundskolans utbildning och inte heller i grundskolans lägre årskurser. 
Hit bör förutom svenska och svenska som andraspråk, engelska och 
matematik även räknas de samhälls- och naturorienterande ämnena samt 
språkval och modersmålsundervisning. Detta är också i linje med den syn 
på antagningstester som regeringen tidigare gett uttryck för, bl.a. i prop. 
1995/96:200. 

I dag är tester och prov tillåtna i musik och dans för fristående skolor. 
Tester och prov får också användas för antagning till gymnasieskolans 
estetiska program. Regeringens utgångspunkt är att alla elever skall 
erbjudas en likvärdig utbildning och att tester och prov vid antagning 
därför skall användas mycket restriktivt i grundskolan. Det kan dock vara 
rimligt att färdighetsprov till antagning skall tillåtas inom den offentliga 
grundskolans område med hänsyn till den praxis som utvecklats. 
Möjligheten att använda färdighetsprov skall av dessa skäl enligt 
regeringens mening avgränsas till det praktiskt-estetiska ämnesområdet, 
dvs. ämnena bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik 
samt slöjd. Därmed kan även dans anses ingå i området.  

Möjligheter att inrätta profilklasser inom det praktiskt-estetiska 
området finns givetvis utan att tester och prov behöver användas. Sådana 
bör användas endast när de behövs för urval, dvs. när det finns fler 
sökande än antalet platser eller när man vill försäkra sig om att eleven 
har förutsättningar att följa en viss utbildning. Inte heller får generella 
krav som t.ex. avser att ha godkänt på vissa kunskapsprov som de 
nationella proven användas i sammanhanget. Regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer bör ges ett bemyndigande att 
utfärda föreskrifter om detta. 

Principen om alla elevers rätt till en likvärdig utbildning kommer till 
uttryck bl.a. genom att alla elever så långt som möjligt skall ha rätt till en 
skolplacering nära hemmet. Användandet av färdighetsprov för 
antagning till utbildning får därför inte innebära att en elevs rätt till 
skolplacering i offentlig skola nära hemmet åsidosätts. Bestämmelserna 
om alla elevers rätt till en likvärdig utbildning är så centrala för vårt 
utbildningssystem att de aldrig får sättas åt sidan. Detta måste således 
även beaktas vid användandet av färdighetstester. Syftet med 
färdighetstester är att bedöma om en elev har de speciella färdigheter 
som en utbildning kräver. Att som villkor för antagning ställa upp krav 
på medlemskap i en förening eller dylikt kan emellertid inte anses 
förenligt med de föreslagna bestämmelserna eller med skollagen i övrigt. 
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Närhetsprincipen betyder dock inte en ovillkorlig rätt att gå i en viss 
skola utan det får göras en helhetsbedömning utifrån olika 
vårdnadshavares önskemål och kommunens planeringsförutsättningar. I 
större städer kan det därför vara rimligt att en elev går i en annan 
närliggande skola än just profilskolan, utan att närhetsprincipen 



 
 

 

 

åsidosätts. I andra kommuner med färre skolor som ligger på större 
avstånd från varandra kan det däremot vara så att närhetsprincipen 
innebär att eleven har rätt att gå på just den skola som ligger närmast 
hemmet.  

13.5 Avgifter och lärverktyg 

Regeringens förslag: Principen om en avgiftsfri utbildning i 
grundskolan skall stå fast. I lagen skall förtydligas att avgiftsförbudet 
även omfattar avgifter i samband med ansökan om plats vid en 
skolenhet med offentlig huvudman.  

Elever skall ha tillgång till böcker och lärverktyg och kostnadsfria 
skolmåltider. Möjligheten att i verksamheten ha enstaka inslag som 
kan föranleda en obetydlig kostnad för eleverna tas bort. 

 

Kommitténs förslag: Överensstämmer delvis med regeringens 
förslag. Kommittén föreslår att dagens reglering skall kvarstå. 

Remissinstanserna: Inga remissinstanser har kommenterat frågan.  
Skälen för regeringens förslag: Principen om en avgiftsfri utbildning 

i grundskolan och motsvarande skolformer inom det obligatoriska 
skolväsendet är en av hörnstenarna inom den svenska 
utbildningspolitiken. Rätten till en likvärdig utbildning av hög kvalitet 
får aldrig vara beroende av en enskild individs ekonomiska 
förutsättningar. I dag finns för fristående skolor ett uttryckligt förbud mot 
att ta ut avgifter i samband med ansökan om plats vid en skola. 
Regeringen anser emellertid att det finns skäl att införa ett uttryckligt 
förbud även för skolenheter med offentlig huvudman, inte minst mot 
bakgrund av den ökade förekomsten av olika typer av profilklasser där 
det ofta förekommer ett ansökningsförfarande. Det är angeläget att 
påpeka att förbudet mot att ta ut avgift i samband med ansökan till 
utbildning även innebär att det är förbjudet att kräva ersättning för alla 
kostnader som är förenade med ansökan till utbildningen, såsom t.ex. att 
en sökande skall få stå i kö till plats på utbildningen. Förändringen syftar 
till att tydliggöra nu gällande ordning. 
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Ett utslag av principen om avgiftsfrihet är att eleverna utan kostnad 
skall ha tillgång till den utrustning som behövs för att få förutsättningar 
att nå utbildningens mål. I dagens skollag finns en möjlighet för skolan 
att i verksamheten ha enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig 
kostnad. Här avses enligt tidigare förarbeten främst kostnader för en 
färdbiljett med allmänna kommunikationsmedel, en mindre entréavgift 
till ett museum eller liknande. En enstaka färdbiljett eller ett inträde 
kanske i sig inte är en betungande utgift men om det är en regelbundet 
återkommande kostnad kan den sammanlagda kostnaden lätt bli 
påfrestande för ett hushåll med känslig ekonomi. Den senaste tiden har 
det även kommit signaler om att olika typer av inslag som innebär 
kostnader för elever blir allt vanligare i utbildningen. Det är inte 
acceptabelt att tillgången till en likvärdig utbildning är beroende av ett 



 
 

 

 

hushålls ekonomiska förutsättningar. Det är också svårt att se några 
bärande skäl till att det behövs ett undantag för inslag som kan medföra 
en obetydlig kostnad. Verksamheten i skolan skall vara i princip 
kostnadsfri för eleverna men självklart måste det finnas utrymme för 
skolan att någon gång be elever ta med matsäck till en friluftsdag eller 
liknande, när skolan inte har möjlighet att ordna måltider på annat sätt. 
Med hänsyn till de skäl som ovan anförts anser regeringen därför att 
bestämmelsen om att det i verksamheten kan ingå enstaka inslag som 
föranleder en obetydlig kostnad skall tas bort.  

Skolverket har i sin tillsyn uppmärksammat att skolor arrangerar 
aktiviteter inom utbildningens ram som medför kostnader och som kan 
kännas betungande för elever och föräldrar. Skolverket har då uttalat att 
även om huvudmannen anger att t.ex. deltagande i en resa eller 
friluftsverksamhet är frivilligt för eleverna och att det finns kostnadsfria 
alternativa verksamheter i skolan, så kan detta inte anses förenligt med 
värdegrunden i skollagen. Den ojämlikhet som skapas kan leda till att 
föräldrarna känner sig tvingade att låta sitt barn resa och således 
påtvingas en avgift. Det är därför viktigt att skolan är uppmärksam på att 
undervisningens uppläggning inte medför direkta eller indirekta krav på 
ekonomiska bidrag från elever och föräldrar.  

I dagens skollag anges att eleverna skall ha tillgång till ”böcker, 
skrivmateriel, verktyg och andra hjälpmedel…”. Denna formulering 
kvarstår i princip oförändrad sedan lagens tillkomst. Regeringen anser att 
det nu finns skäl att omformulera bestämmelsen så den bättre passar in i 
en modern skollag. Den snabba utvecklingen av informationsteknologin 
under de senaste decennierna har inneburit stora förändringar avseende 
hur undervisningen bedrivs och vilken utrustning som eleverna använder. 
I betänkandet Läromedel–specifikt- (SOU 2003:15) om läromedel för 
funktionshindrade lanseras beteckningen ”lärverktyg” för att beskriva 
den utrustning som eleven behöver i undervisningen. Regeringen anser 
att det är ett begrepp som bättre är anpassat till den moderna 
undervisningssituationen och att det därför i skollagen skall anges att 
eleverna utan kostnad skall ha tillgång till böcker och lärverktyg. Med 
lärverktyg avses då den utrustning och materiel, förutom böcker, som 
eleverna behöver för att kunna nå målen för utbildningen. 

13.6 Mottagande och placering vid skolenhet med 
offentlig huvudman 

Regeringens förslag: Reglerna om mottagande av elev i grundskola 
med offentlig huvudman skall i princip kvarstå oförändrade. När en 
elev på grund av personliga skäl vill bli mottagen i annan kommuns 
skola skall emellertid alltid yttrande inhämtas från hemkommunen. 

Bestämmelserna om placering vid viss skolenhet skall vara 
tillämpliga under hela skoltiden och inte bara när eleven tas emot vid 
skolan. 
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Kommunen skall få frångå vårdnadshavarens önskemål om 
placering vid viss skolenhet också i de fall då detta är nödvändigt med 
hänsyn till övriga elevers rätt till trygghet och studiero. 

 
Kommitténs förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens 

förslag. 
Remissinstanserna: Riksdagens ombudsmän (JO) vill understyrka 

vikten av att möjligheten att tvångsvis förflytta en elev endast används 
när alla andra möjligheter att komma till rätta med elevens beteende 
uttömts. Hallstahammars, Jönköpings, Nacka, Sollentuna, Vaggeryds, 
Vetlanda och Östersunds kommuner är positiva till förslaget om 
möjligheten att flytta en elev med omfattande stödbehov även om 
vårdnadshavaren motsätter sig detta.  

Skälen för regeringens förslag: Bestämmelserna om mottagande bör 
utformas på i princip samma sätt som i dag. Att en elev i vissa fall skall 
ha möjlighet att fullgöra skolplikten i en annan kommun än 
hemkommunen är en viktig ventil och ett utslag av principen om alla 
elevers rätt till en likvärdig utbildning. Elever som på grund av sina 
personliga förhållanden har särskilda skäl att fullgöra sin skolplikt i en 
annan kommun skall även fortsättningsvis ha rätt att göra detta. Det är 
viktigt att ett sådant beslut grundas på en omsorgsfull och allsidig 
utredning. I dessa fall är det fortfarande hemkommunen som skall stå för 
kostnaderna för elevens skolgång och regeringen anser därför att ett 
beslut om att ta emot en elev från en annan kommun med stöd av att 
eleven på grund av sina personliga förhållanden har särskilda skäl för 
detta, skall föregås av att ett yttrande inhämtas från elevens 
hemkommun.  

Rätten till en skolplacering nära hemmet är ett uttryck för principerna 
om att alla barn och ungdomar skall ha lika tillgång till utbildning och att 
utbildningen skall vara likvärdig inom varje skolform och fritidshemmet. 
Tillgången till en likvärdig utbildning skall inte vara beroende av var 
någonstans man bor. Denna närhetsprincip skall inte bara gälla vid 
elevens ursprungliga skolplacering utan bör också innebära att eleven i 
princip har rätt att gå kvar i skolenheten under hela skoltiden.  

Vårdnadshavarnas val av skola bör så långt som möjligt vara styrande 
för vilken skolplacering eleven får. Vårdnadshavarens val av skola får 
emellertid inte ta över närhetsprincipen och kommunen skall därför 
frångå vårdnadshavarens önskemål om placering i det fall en annan elevs 
berättigade krav på placering i en skolenhet nära hemmet åsidosätts.  

Kommunen bör i likhet med i dag även ha möjlighet frångå 
vårdnadshavarens önskemål om placering i fall placeringen skulle 
medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter 
uppstår för kommunen.  
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I dag är verksamheten i förskoleklass i de allra flesta kommuner nära 
integrerad med grundskolan. Förskoleklassen finns i regel i samma 
lokaler som eller i nära anslutning till en grundskola. Vårdnadshavarnas 
val av skola för sina barn sker därför i praktiken oftast i samband med att 
barnet skall börja i förskoleklass. Bestämmelserna om placering av elev i 



 
 

 

 

förskoleklassen bör därför ändras så att placering i förskoleklass sker 
efter samma principer som för elev i grundskola. Kommunen skall därför 
redan vid fördelningen av elever till förskoleklassen planera så att 
elevens föreskrivna rätt till plats i aktuell grundskola kan tillgodoses utan 
att annan elevs berättigade krav på en plats nära hemmet åsidosätts. 

Även om vårdnadshavarens val och närheten till hemmet så långt som 
möjligt skall vara styrande för en elevs skolplacering finns det vissa 
situationer då undantag från denna huvudregel måste kunna göras. 

För elever i behov av särskilt stöd är den självklara utgångspunkten att 
stödinsatserna skall ges på den skolenhet där eleven går. Huvudmannen 
är skyldig att vidta långtgående åtgärder för att tillgodose elevens 
stödbehov inom ramen för den ordinarie skolplaceringen. I vissa fall kan 
det emellertid vara nödvändigt att flytta en elev till en annan skola för att 
erforderligt stöd skall kunna ges. Om en elev under sin skolgång får så 
stort stödbehov att det skulle medföra betydande ekonomiska eller 
organisatoriska svårigheter för en kommun att ge stödet i den skola som 
eleven går i, får eleven flyttas till en skola där stödet lättare kan ges. I 
detta sammanhang bör det betonas att svårigheterna skall vara av sådan 
art att de kan anses som betydande för kommunen. Att stödbehovet 
skulle medföra betydande ekonomiska eller organisatoriska svårigheter 
för en skolenhet kan därför inte i sig anses tillräckligt för att en elev skall 
kunna flyttas. Regeringen vill dock erinra om att vid bedömningen bör 
hänsyn tas till målen i den nationella handlingsplanen för 
handikappolitiken ”Från patient till medborgare” (prop. 1999/2000:79, 
bet. 1999/2000:SoU14, rskr. 1999/2000:240) om att samhället utformas 
så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i 
samhällslivet samt jämlika levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor 
och män med funktionshinder. Det handikappolitiska arbetet skall enligt 
regering och riksdag bl.a. inriktas på att undanröja hinder för full 
delaktighet i samhället samt att förebygga och bekämpa diskriminering 
mot personer med funktionshinder. Bristande tillgänglighet och 
användbarhet för personer med funktionshinder uppmärksammas allt mer 
som en form av diskriminering. Skolbyggnader omfattas av plan- och 
bygglagen (1987:10), PBL, och lagen (1994:847) om tekniska 
egenskapskrav på byggnadsverk m. m, BVL, som innehåller krav på 
byggnaders tillgänglighet för personer med funktionshinder.  
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En trygg skolmiljö och studiero är centrala förutsättningar för en 
utbildning av hög kvalitet. I förslaget till 4 kap. 6-9 §§ i skollagen finns 
bestämmelser om tillfälliga åtgärder som rektor eller lärare får vidta för 
att säkerställa trygghet och studiero. Utgångspunkten måste här vara att 
en trygg skolmiljö och studiero för alla elever långsiktigt kan skapas utan 
att en elev som misskött sig flyttas från skolan. I vissa fall kan dock 
sannolikt situationen uppstå att en elev som misskött sig kan få sitt 
eventuella stödbehov tillgodosett på skolenheten, men att hänsyn till 
övriga elevers trygghet och studiero kräver att eleven ändå flyttas till en 
annan skolenhet. Regeringen anser därför att det skall finnas en möjlighet 
för kommunen att i undantagsfall flytta en elev till en annan skola om det 
är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers rätt till trygghet och 



 
 

 

 

studiero. Bestämmelsen är avsedd att tillämpas med stor försiktighet. 
Avgörande vid en sådan bedömning bör vara att det inte finns något 
annat sätt att tillförsäkra övriga elever en tillräckligt bra skolmiljö och att 
möjligheterna av att nå det eftersträvade resultatet genom andra, för den 
berörde eleven mindre ingripande, insatser har prövats och bedömts som 
otillräckliga. 

13.7 Skolskjuts 

Regeringens förslag: Skolskjuts skall utformas som en rättighet för 
eleven. Rätt till skolskjuts skall endast finnas från en bostadsadress 
och bara gälla grundskola med offentlig huvudman.  

 
Kommitténs förslag: Överensstämmer med regeringens förslag.  
Remissinstanserna: Ett antal kommuner, t.ex. Botkyrka, Haninge, 

Huddinge, Eksjö, Gnesta, Gotland, Göteborg, Lund, Malmö, Motala, 
Munkedal, Nynäshamn, Sjöbo, Skellefteå, Sollentuna, Svedala, 
Södertälje, Trosa, Vetlanda, Ystad och Örebro samt Riksförbundet, BRIS, 
Socialdemokraterna i Sollentuna och Kommunförbundet Skåne är 
positiva till förslaget att kommunens skyldighet att anordna skolskjuts 
begränsas till folkbokföringsadressen samt att rätt till skolskjuts inte 
föreligger, när eleven valt annan skola än den kommunen placerat eleven 
i. Socialstyrelsen, Barnombudsmannen (BO), , Riksförbundet Hem och 
Skola, Göteborgsregionens kommunalförbund, Mölndals, Stenungsunds 
och Torsby kommuner samt Föräldraalliansen i Stockholms Stad menar 
att rätten till skolskjuts inte enbart skall styras av var eleven är 
folkbokförd, utan att en individuell prövning bör ske i varje enskilt fall. 
Myndigheten för skolutveckling, Laxå och Umeå kommuner avvisar 
kommitténs förslag i denna del med motivet att barn inte kan påverka sin 
livssituation om man har växelvis boende och att barnets bästa alltid 
måste sättas i centrum. 

Kammarrätten i Stockholm är positiv till att rätten till skolskjuts skall 
kunna överklagas genom förvaltningsbesvär. Afasiförbundet, BO, 
Riksförbundet - BRIS, Bjuvs, Hörby, Kävlinge, Nacka, Surahammars och 
Svalövs kommuner samt Kommunförbundet Skåne är positiva till 
förslaget om att skolskjuts blir en rättighet och att det går att överklaga. 
Gotlands, Svenljunga, Vetlanda och Värmdö kommuner samt Svenska 
Kommunförbundet är kritiska till överklagande med förvaltningsbesvär 
när det gäller bl.a. skolskjuts. 

Skälen för regeringens förslag: Kostnadsfri skolskjuts är en viktig 
del av rätten till en likvärdig utbildning för elever i grundskola med 
offentlig huvudman. Motsvarande rätt till skolskjuts finns för elever i den 
obligatoriska särskolan. Också elever i same- och specialskolan har rätt 
till kostnadsfria resor mellan skola och hem.  
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Under de förutsättningar som anges i lagen är kommunen skyldig att 
erbjuda eleverna kostnadsfri skolskjuts. En genomgående ambition i 
regeringens förslag till ny skollag är att stärka elevernas rättigheter. För 



 
 

 

 

att stärka fokuseringen på elevperspektivet vid regleringen av skolskjuts 
anser regeringen därför att skolskjuts bör utformas som en rättighet för 
eleven. Detta leder i sin tur till att beslut om skolskjuts kommer att kunna 
överklagas genom förvaltningsbesvär, till skillnad från i dag då ett beslut 
om skolskjuts endast kan överklagas via kommunalbesvär. Bestämmelser 
om överklagande finns i regeringens förslag till 21 kap. i den nya 
skollagen.  

De senaste åren har det genom domstolspraxis skett en rättsutveckling 
som innebär att elever som bor växelvis hos sina separerade föräldrar 
eftersom dessa har gemensam vårdnad kan ha rätt till kostnadsfri 
skolskjuts från båda bostadsadresserna. Denna rättsutveckling hänger i 
sin tur samman med utvecklingen på det familjepolitiska området där 
gemensam vårdnad och växelvis boende nu alltmer betraktas som det 
bästa utifrån barnets intressen och är helt i enlighet med lagstiftningens 
intentioner. 

Kostnadsfri skolskjuts är en rättighet för eleven under de 
förutsättningar som anges i skollagen. Det innebär att kommunen är 
skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med hänsyn 
till färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionshinder hos en elev 
eller annan särskild omständighet. Alla dessa förutsättningar skall prövas 
individuellt i varje enskilt fall. Skyldigheten att anordna kostnadsfri 
skolskjuts är också, förutom något undantag, begränsad till resor till och 
från den skola som kommunen placerat eleven i. 

Utformningen av skolskjutsbestämmelsen är ett resultat av en 
avvägning mellan elevernas behov och en strävan att skolskjutsen inte 
skall leda till orimliga ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser för 
kommunen. 

Det är regeringens uppfattning att kommunernas skyldighet att anordna 
kostnadsfri skolskjuts bör begränsas till förhållanden som de rimligen 
kan påverka utifrån sin egenskap av skolhuvudmän. Den ökade 
förekomsten av växelvis boende vid gemensam vårdnad är resultatet av 
en utveckling, som kommunerna som skolhuvudmän inte kan styra över 
eller påverka. En rätt till kostnadsfri skolskjuts från bägge 
bostadsadresserna vid växelvis boende skulle också många gånger skapa 
merkostnader för kommunerna och kan också få organisatoriska 
konsekvenser.  

Regeringen anser därför att rätten till skolskjuts endast skall kunna 
gälla till och från en adress, den adress där eleven är bosatt dvs. i 
allmänhet elevens folkbokföringsadress. Emellertid finns det naturligtvis 
inget som hindrar att en kommun ändå kan erbjuda en elev skolskjuts 
från två adresser om organisationen är sådan att detta bara skulle medföra 
en obetydlig merkostnad för kommunen. 

13.8 Fristående grundskola  
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Regeringens förslag: En fristående grundskola skall förutom att 
kunna begränsa sin verksamhet till vissa årskurser, även kunna 



 
 

 

 

begränsa verksamheten till utbildning för elever i behov av särskilt 
stöd eller till utbildning som är speciellt anpassad för vissa elever 
enligt föreskrifter som meddelas av regeringen.  

 
Kommitténs förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens 

förslag. 
Skälen för regeringens förslag: Huvudregeln skall liksom i dag vara 

att en fristående skola skall vara öppen för alla. Med öppen för alla avses 
här bl.a. att skolan i mån av plats skall ta emot alla som söker dit och att 
särskilda intagningskrav, t.ex. visst etniskt ursprung eller 
församlingstillhörighet, inte får finnas (prop. 1995/96:200, s. 70). På 
samma sätt som i dag skall skolan också kunna begränsa sin verksamhet 
till vissa årskurser och inte behöva ta emot elever som medför betydande 
organisatoriska eller ekonomiska konsekvenser för skolan. I detta 
sammanhang bör även erinras om målen i den nationella 
handikappolitiken som närmare utvecklas under avsnitt 13.6. 

 Regeringen anser emellertid att en fristående skola även bör kunna 
specialisera sin verksamhet till elever i behov av särskilt stöd eller, enligt 
föreskrifter som meddelats av regeringen, till en särskild elevgrupp som 
kräver en särskilt anpassad utbildning eller organisation. Ett exempel på 
sådan utbildning som avses i det sistnämnda ledet är den engelskspråkiga 
undervisning som i dag regleras i 2 kap. 8 § grundskoleförordningen. 

14 Obligatoriska särskolan 

14.1 Inledning 

Regeringens förslag: Huvudprinciperna när det gäller den obligatoriska 
särskolan skall ligga fast i avvaktan på en sammanhållen proposition om 
utbildning för elever med utvecklingsstörning.  
 

Kommitténs förslag: Överensstämmer delvis med regeringens 
förslag. Kommittén föreslår dock vissa ytterligare förändringar utöver 
dem som regeringen föreslår i denna lagrådsremiss.  

Remissinstanserna: Inga remissinstanser har kommenterat 
kommitténs förslag i dessa delar.  

Skälen för regeringens förslag: För barn och ungdomar som inte kan 
gå i grundskolan därför att de har en utvecklingsstörning finns särskolan. 
Särskolan vänder sig även till elever som har fått ett betydande och 
bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada, 
föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom samt elever med autism 
eller autismliknande tillstånd.  

Särskolan, som i dagens skollag omfattar obligatoriska särskolan och 
gymnasiesärskolan, syftar till att ge barn och ungdomar med 
utvecklingsstörning en till varje elevs förutsättningar anpassad utbildning 
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som så långt möjligt motsvarar den som ges i grundskolan och 
gymnasieskolan. 

Som utvecklas i följande avsnitt pågår beredning i Regeringskansliet 
av förslag till förändringar av utbildningen för elever och studerande med 
utvecklingsstörning. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med 
förslag i den delen. Av detta skäl föreslås i denna lagrådsremiss endast 
ett fåtal förändringar för särskolan. Dessa förändringar avser i huvudsak 
skolformsövergripande förändringar där det är angeläget att regleringen 
är likadan oavsett skolform. Här kan särskilt nämnas att regleringen av 
utbildning med offentlig respektive enskild huvudman blir mer enhetlig. 
Vidare kan nämnas att bestämmelser om utvecklingssamtal och om 
grunderna för betygssättning flyttas från förordning till lag. Vissa 
förändringar som direkt avser den obligatoriska särskolan behandlas 
särskilt nedan. 

Gymnasiesärskolan behandlas i avsnitt 20. 

14.2 Sammanhållen proposition om utbildningen för 
elever med utvecklingsstörning 

Regeringens bedömning: Regeringen avser att återkomma till riksdagen 
med ett sammanhållet förslag om utbildningen för elever med 
utvecklingsstörning.  
 

Skälen för regeringens bedömning: I slutet av år 2001 tillsatte 
regeringen en parlamentarisk kommitté, Carlbeckkommittén (U 
2002:01), med uppgift att ge förslag till en bättre utbildning för elever 
och studerande med utvecklingsstörning. Bakgrunden var bl.a. 
utvärderingar av särskolan och särvux som visade på brister i kvaliteten i 
utbildningen (t.ex. Kvalitet i särskolan – en fråga om värderingar, 
Statens skolverk (Skolverket) dnr 2000:2037). Enligt utvärderingarna var 
utbildningen i allt för stor utsträckning inriktad på omsorg och för lite på 
kunskap och utmaningar. Regeringen hade också under en tid följt och 
oroats av den kraftiga elevökningen i särskolan. Skolverkets utvärdering 
visade att elever som inte tillhör särskolans personkrets skrevs in i 
särskolan därför att man i grundskolan inte ansåg sig ha resurser att ta 
hand om eleverna (Hur särskild får man vara? En analys av 
elevökningen i särskolan, Skolverket dnr 2000:2037).  
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Ett annat viktigt motiv till att tillsätta Carlbeckkommittén var att utreda 
förutsättningarna för att undanröja hinder för en ökad samverkan mellan 
elever med och utan utvecklingsstörning. Eftersom detta var 
frågeställningar som i många delar låg utanför Skollagskommitténs 
uppdrag tillsattes en särskild utredning om utbildningen för barn, 
ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning. Carlbeckkommittén 
redovisade sitt slutbetänkande För oss tillsammans – Om utbildning och 
utvecklingsstörning (SOU 2004:98) den 30 september 2004. I 
betänkandet ges bl.a. förslag som avser att höja kvaliteten i utbildningen 
t.ex. när det gäller flexibilitet inom och mellan skolformer, elevernas 



 
 

 

 

rättigheter och valmöjligheter samt personalens kunskaper och 
kompetens.  

 Carlbeckkommitténs förslag sammanfaller i flera delar med 
Skollagskommitténs förslag avseende obligatoriska särskolan, men i 
vissa fall gör kommittéerna olika bedömningar. Eftersom 
Carlbeckkommittén har haft ett vidare uppdrag än Skollagskommittén 
när det gäller utbildningen för elever och studerande med 
utvecklingsstörning lägger Carlbeckkommittén en rad förslag inom 
områden som inte behandlats av Skollagskommittén. Det är enligt 
regeringens mening viktigt att mer principiella ställningstaganden om 
utbildningen för elever med utvecklingsstörning görs i ett sammanhang. 
Regeringen avser därför att återkomma till riksdagen med förslag som 
avser utbildningen för elever utvecklingsstörning. Av detta skäl föreslås i 
denna lagrådsremiss endast ett fåtal förändringar för särskolan. De 
ändringar som föreslås avser främst bestämmelser som bör vara lika för 
samtliga skolformer och frågor som inte behandlats av 
Carlbeckkommittén. I övrigt föreslås ändringar i gällande bestämmelser 
om särskolan så att de passar in i den nya struktur som skall gälla för 
skollagen. Detta innebär bl.a. att vissa bestämmelser förs över från 
förordning till lag. 

14.3 Särskolan blir två skolformer 

Regeringens förslag: Särskolan skall delas upp i två skolformer – den 
obligatoriska särskolan och gymnasiesärskolan. 

 
Kommitténs förslag: Överensstämmer delvis med regeringens 

förslag. Kommittén anser emellertid att den obligatoriska särskolan bör 
benämnas grundsärskola. 

Remissinstanserna: Flera remissinstanser, t.ex. Myndigheten för 
skolutveckling, Handikappförbundens samarbetsorgan, Riksförbundet för 
utvecklingsstörda barn, unga och vuxna (FUB) samt Carlbeckkommittén 
tillstyrker kommitténs förslag. Specialpedagogiska institutet samt Kumla 
kommun anser att obligatoriska särskolan bör avskaffas och att elever 
med utvecklingsstörning bör gå i grundskolan. 
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Skälen för regeringens förslag: Särskolan består i dagens skollag av 
två delar, den obligatoriska särskolan (som i sin tur består av 
grundsärskola och träningsskola) och gymnasiesärskolan. Regeringen 
kan i likhet med Skollagskommittén konstatera att det såväl i 
författningstexten som i den praktiska verksamheten ibland råder 
oklarhet om innebörden av begreppet särskola. Särskola används ofta 
som synonym endast för den obligatoriska särskolan. Genom att den 
obligatoriska särskolan och gymnasiesärskolan nu blir separata 
skolformer med skilda kapitel i skollagen skapas en ökad tydlighet 
avseende vilka regler som gäller för respektive verksamhet. Den 
obligatoriska särskolan kommer även i fortsättningen att bestå av 
grundsärskola och träningsskola. 



 
 

 

 

Anledningen till att regeringen redan i detta förslag väljer att skilja 
mellan den obligatoriska särskolan och gymnasiesärskolan som egna 
skolformer är att man härigenom undviker att behöva revidera den nya 
skollagen kort efter att den införts för att skapa ett nytt kapitel med 
omfattande följdändringar. Till skillnad från Skollagskommittén föreslår 
regeringen ingen ändring av namnet på den obligatoriska särskolan 
eftersom detta skulle få konsekvenser för den inriktning inom den 
obligatoriska särskolan som i dag benämns grundsärskolan. Regeringen 
avser att återkomma i namnfrågan i den särskilda proposition som 
nämnts ovan. 

14.4 Vissa andra förändringar 

Regeringens förslag: Tester och prov skall inte få inte utgöra villkor för 
antagning eller urval till eller för fortsatt utbildning vid en skolenhet.  

Regleringen avseende skolskjuts, avgifter, utrustning och enskilda 
huvudmän skall vara densamma som för grundskolan. 

Begreppet ”utvecklingsstörda elever” skall ersättas av ”elever med 
utvecklingsstörning”. 

 
Kommitténs förslag: Överensstämmer till stora delar med regeringens 

förslag. Kommittén föreslår ingen reglering beträffande användandet av 
tester och prov i särskolan.  

Remissinstanserna: Carlbeck-kommittén tillstyrker förslaget om att 
begreppet ”elever med utvecklingsstörning” skall införas. I övrigt har 
ingen remissinstans kommenterat kommitténs förslag i dessa delar. 

Skälen för regeringens förslag: I likhet med grundskolan föreslås att 
tester och prov inte får utgöra villkor eller urval vid antagning till en 
skolenhet. Det är viktigt att notera att det med sådana tester inte avses 
tester som används för att fastställa om ett barn har rätt att bli mottaget i 
den obligatoriska särskolan. Till skillnad från grundskolan föreslås ingen 
möjlighet för huvudmän att tillämpa färdighetsprov vid antagning till 
utbildning som kräver att sökanden har speciella färdigheter inom det 
praktisk-estetiska området. 

Regleringen i fråga om skolskjuts, avgifter, utrustning och enskilda 
huvudmän skall vara densamma som för grundskolan. I dessa delar 
hänvisas till avsnitten 13.5, 13.7 och 13.8. 

Begreppet ”utvecklingsstörda elever” ersätts av ”elever med 
utvecklingsstörning”. Förändringen innebär att eleven och inte 
funktionshindret sätts i fokus. 
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15 Specialskolan 

15.1 Inledning 

Regeringens förslag: Huvudprinciperna när det gäller den statliga 
specialskolan skall ligga fast.  

 
Kommitténs förslag: Överensstämmer i stort med regeringens förslag.  
Remissinstanserna: Barnombudsmannen anser att en tioårig skolplikt 

för specialskolans elever innebär att de diskrimineras i strid mot artikel 2 
barnkonventionen. Specialskolemyndigheten och Riksförbundet för döva, 
hörselskadade och språkstörda barn är positiva till att den tioåriga 
skolplikten behålls. Statens skolverk anser att syftet med utbildningen i 
specialskolan skall vara att ge en kompetens som motsvarar den som ges 
i grundskolan. Handikappombudsmannen menar att regleringen i 
specialskolan skall motsvara regleringen av övriga skolformer.  

Skälen för regeringens förslag: Specialskolan skall erbjuda en 
teckenspråkig miljö. Den skall ge barn och ungdomar, som på grund av 
dövhet, dövblindföddhet eller hörselskada är i behov av tvåspråkig 
(teckenspråk och svenska) undervisning i en teckenspråkig miljö, en 
utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så 
långt det är möjligt motsvarar den utbildning som ges i grundskolan. 
Utbildningen i specialskolan skall ligga till grund för fortsatt utbildning. 
I betänkandet FUNKIS – funktionshindrade elever i skolan (SOU 
1998:66) föreslogs att specialskolan skulle upphöra som egen skolform. 
Detta motiverades med att målen för och kraven på utbildningen skulle 
vara desamma som för det offentliga skolväsendet för barn och ungdom i 
övrigt. De principiella utgångspunkterna var att handikapp kan och skall 
minimeras genom förändringar och anpassningar av miljö och 
bemötande. I propositionen Elever med funktionshinder – ansvar för 
utbildning och stöd (prop.1998/99:105), föreslogs att specialskolan som 
skolform skulle behållas för döva och hörselskadade elever. 
Motiveringen var att staten ville garantera en god teckenspråksmiljö för 
elever som är döva eller hörselskadade. Riksdagen beslutade i enlighet 
med regeringens förslag. 

Specialskolan utgör i dag en egen skolform inom det offentliga 
skolväsendet. Syftet är att ge barn och ungdomar med dövhet eller 
hörselskada en utbildning som så långt möjligt motsvarar den som ges i 
grundskolan eller i vissa fall särskolan. Specialskolan är tioårig. 
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Regeringen anser att det är angeläget att utbildningen i specialskolan i 
så stor utsträckning som möjligt motsvarar utbildningen i grundskolan 
eller, i förekommande fall, särskolan. Syftet skall vara att ge en 
kompetens som motsvarar den i grundskolan. Regeringen anser det också 
vara angeläget att utbildningen i specialskolan även i fortsättningen är 
tioårig. Skälen för detta är bl.a. att eleverna under skoltiden utvecklar 



 
 

 

 

tvåspråkighet och att eleverna därför behöver ett extra år för att utveckla 
grundläggande kunskaper i både teckenspråk och svenska. Utöver 
grundskolans ämnen innehåller timplanen för specialskolan ämnet 
teckenspråk, som omfattar 710 timmar. Regeringen anser att detta är skäl 
nog att motivera ett tionde skolår. I och med att en elev i specialskolan, 
liksom i grundskolan, har rätt att avsluta sin skolgång innan skolplikten 
upphör, under förutsättning att eleven uppnått målen, kan elevens 
rättighet att ha möjlighet att gå i skolan under nio år i stället för tio år 
anses vara tillgodosedd. 

15.2 Specialskola med enskild huvudman 

Regeringens förslag: Specialskolan skall enbart kunna ha statlig 
huvudman.  
 

Kommitténs förslag: Överensstämmer inte med regeringens förslag. 
Kommittén föreslår att det skall kunna finnas enskilda specialskolor som 
skall godkännas av Statens skolverk och inte av 
Specialskolemyndigheten som i dag. Kommittén föreslår dessutom att 
staten skall lämna bidrag för varje elev som genomgår utbildning i en 
enskild specialskola samt att myndigheten dessutom skall ha rätt till 
insyn i en sådan skolas verksamhet. 

 Remissinstanserna: Specialskolemyndigheten anser inte att det skall 
vara möjligt att inrätta fristående specialskolor med motivet att det finns 
en kritisk punkt för hur små skolorna kan vara för att kunna skapa en god 
teckenspråksmiljö. Hörselskadades riksförbund och Friskolornas 
Riksförbund anser att det är positivt att det även i fortsättningen skall 
kunna finnas fristående specialskolor.  
  Skälen för regeringens förslag: Ärenden om godkännande av 
fristående specialskolor skall i dag prövas av Specialskolemyndigheten. 
Ingen reglering finns när det gäller bidrag till fristående specialskolor. I 
dag finns det inga fristående specialskolor. 

Det finns sex statliga specialskolor. Fem av dem är regionala skolor för 
döva eller hörselskadade elever och en är en rikstäckande skola för döva 
eller hörselskadade elever som dessutom har en utvecklingsstörning. I 
syfte att harmonisera bestämmelserna mellan olika skolformer har 
Skollagskommittén föreslagit att specialskolor med enskild huvudman 
även fortsättningsvis skall kunna finnas. Kommittén föreslår därför en ny 
reglering när det gäller godkännande av specialskolor med enskild 
huvudman samt införande av ett nytt bidragssystem.  
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I dag finns det inte någon fristående specialskola. Däremot finns Nya 
Broskolan i Stockholms kommun som är en fristående grundskola med 
inriktning mot elever med dövhet/hörselskada. Skolan erbjuder en 
teckenspråkig miljö. I skolan finns elever som är döva, har cochlea-
implantat, vilket innebär att det genom en operation förs elektroder in i 
snäckan, eller en hörselnedsättning. Skolans elever får bidrag från sina 
respektive hemkommuner med belopp som fastställs i individuella avtal 



 
 

 

 

för varje elev. Genom en ändring (2005:124) i förordningen (1991:931) 
om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet har regeringen 
nyligen möjliggjort för skolor med enskild huvudman att även få vissa 
statliga bidrag. 

I Göteborgs kommun finns en kommunal grundskola, 
Kannebäcksskolan, med bl.a. elever med dövhet eller hörselskada, som 
också erbjuder en teckenspråkig miljö. Skolan får, utöver bidrag från 
kommunen, bidrag från staten för att kunna bedriva skolan. Skolan 
undervisar enligt grundskolans timplaner. Vid betygssättning tillämpas 
de undantagsbestämmelser som finns i grundskolan. Undervisningen sker 
på teckenspråk. 

Regeringen anser att det även fortsättningsvis är angeläget att staten 
skall kunna garantera en god teckenspråksmiljö för elever med 
dövhet/hörselskada eller dövblindföddhet. Teckenspråket är elevernas 
första språk och nödvändigt för deras möjligheter att kommunicera med 
andra. Sådan miljö kan inte skapas om skolenheterna är små med få 
elever. Regeringen anser i likhet med Specialskolemyndigheten att det 
finns en kritisk punkt för hur små skolorna kan vara för att kunna 
upprätthålla en god teckenspråkig miljö. Regeringen är dock medveten 
om att det ur ett likvärdighetsperspektiv skulle kunna hävdas att även 
elever med dövhet/hörselskada eller dövblindföddhet skall kunna välja 
en specialskola med enskild huvudman. Enligt regeringens uppfattning 
finns det dock en uppenbar risk för att elevantalet blir litet och att stora 
svårigheter att rekrytera teckenspråkskunniga lärare och annan personal 
på skolan uppstår. Därutöver är bidragssystemet för sådana skolor inte 
utrett och analyserat. Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen 
att staten även fortsättningsvis skall vara huvudman för specialskolan och 
att specialskola inte skall få bedrivas med enskild huvudman. Regeringen 
avser dock att följa upp möjligheterna för en kommunal skola att 
undervisa enligt specialskolans kursplaner. 

15.3 Fritidsverksamhet vid specialskolor 

Regeringens förslag: Den befintliga regleringen när det gäller 
fritidsverksamhet i specialskolan skall behållas.  
 

Kommitténs förslag: Överensstämmer inte med regeringens förslag. 
Kommittén föreslår att en elev skall erbjudas utbildning i fritidshem 
anordnat av Specialskolemyndigheten i den omfattning som behövs med 
hänsyn till elevens eget behov, vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller 
studier.  

Remissinstanserna: Specialskolemyndigheten ifrågasätter förslaget 
om att man skall åläggas ansvar för fritidshemsverksamheten. Man anser 
dels att det inte är tydligt vad som avses i sammanhanget, dels att 
konsekvenserna av en sådan förändring inte har analyserats fullt ut.  
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  Skälen för regeringens förslag: Enligt dagens reglering skall staten 
svara för att elever i specialskolan som till följd av skolgången måste bo 



 
 

 

 

utanför det egna hemmet får tillfredsställande förhållanden. När det 
gäller förskoleklass och fritidshemsverksamhet får 
Specialskolemyndigheten upprätta avtal med en kommun för att fullgöra 
kommunens uppgifter för dessa verksamheter 
(1 kap. 4 § specialskoleförordningen, regleringsbrevet för budgetåret 
2005 avseende Specialskolemyndigheten). Bestämmelser om fritidshem 
för elever i specialskolan finns i avsnitt 17.5 Huvudmannens respektive 
hemkommunens ansvar. 

Förutom elever som är i behov av fritidshem finns det elever inom 
specialskolan som på grund av långa resor inte kan bo hemma med sina 
föräldrar i närheten av skolan. För dessa elever anordnas boende vid 
specialskolan under skoltid. Regeringen anser att även dessa elevers 
behov av meningsfull och utvecklande fritid skall tillgodoses. För dessa 
elever anordnar specialskolorna fritidsverksamhet, dvs. fritidsaktiviteter 
eller hobbyverksamhet på t.ex. kvällar. Denna verksamhet liknar sådan 
fritidsverksamhet som barn i vanliga fall erbjuds av sina föräldrar i 
hemmet. Inom specialskolan finns således elever med olika behov när det 
gäller fritidshemsverksamhet och fritidsverksamhet. Alla elevers behov 
skall tillgodoses i så stor utsträckning som möjligt när det gäller att skapa 
en meningsfull fritid. Lösningarna kan vara flexibla och elevernas behov 
och förutsättningar skall vara styrande i planeringen av deras fritid i 
specialskolan.  

Av ovanstående framgår att elevernas behov av fritidsverksamhet i 
specialskolan varierar och att flexibla lösningar måste vara möjliga för 
att tillgodose dessa behov. Enligt regeringens mening erbjuds möjlighet 
till sådana flexibla lösningar om den reglering som finns i dag bibehålls.  

16 Sameskolan  

16.1 Inledning 

Regeringens förslag: Huvudprinciperna när det gäller den statliga 
sameskolan skall ligga fast.  
 

Kommitténs förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens 
förslag.   

Remissinstanserna: Sameskolstyrelsen är den enda remissinstans som 
har yttrat sig angående sameskolan. Styrelsen anser att sameskolan även 
fortsättningsvis skall vara en skola för samers barn. Styrelsen anser även 
att utbildningen skall kunna erbjudas under hela grundskoletiden. 
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Skälen för regeringens förslag: Sameskolan syftar till att ge samers 
barn en utbildning med samisk inriktning som i övrigt motsvarar 
utbildningen till och med årskurs 6 i grundskolan. Läroplanen för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) 
gäller också för sameskolan. Utöver grundskolans mål i läroplanen skall 
sameskolan också ansvara för att varje elev efter genomgången 



 
 

 

 

sameskola är förtrogen med det samiska kulturarvet samt kan tala, läsa 
och skriva på samiska. Samisk undervisning kan också förekomma 
integrerad i grundskolan genom att avtal träffas mellan kommunen och 
Sameskolstyrelsen. 

För verksamheten finns en styrelse, den ovan nämnda 
Sameskolstyrelsen. Verksamheten bedrivs vid sex sameskolor på orterna 
Lannavaara, Karesuando, Gällivare, Kiruna, Jokkmokk och Tärnaby.  

Utbildningen i sameskolan skall ge samers barn en utbildning med 
samisk inriktning som i övrigt motsvarar utbildningen till och med 
årskurs 6 i grundskolan. Även andra än samers barn kan få fullgöra 
skolplikten i sameskolan om det finns särskilda skäl.  

Sameskolan fyller en viktig funktion för samebefolkningen. Samerna 
är en av Sveriges nationella minoriteter och Sveriges enda urfolk. 
Samebarnens situation är därför speciell och det är viktigt att de kan få en 
utbildning som är utformad med hänsyn till både deras språkliga och 
kulturella bakgrund. För att utbildningen i sameskolan skall vara 
likvärdig grundskolans är det likaså viktigt att de bestämmelser som 
gäller för grundskolan så långt möjligt också gäller för sameskolan. Det 
gäller till exempel i fråga om skolplikt, elevinflytande och 
utvecklingssamtal.  

Sameskolan föreslås även fortsättningsvis utgöra en egen skolform och 
omfatta årskurserna 1–6. Det finns för närvarande inte möjlighet att 
utöka sameskolan till att omfatta även de senare årskurserna i 
grundskolan, eftersom beredningsunderlag för en sådan åtgärd saknas. 
Regeringen vill dock betona att det är angeläget att de samiska elever 
som fortsätter i integrerad samisk undervisning i den vanliga 
grundskolans högre årskurser får de samiska tillval som eleven önskar 
och är berättigad till. Den samiska undervisning som eleven genomgått 
skall även beaktas i samband med betygssättning.  

16.2 Sameskola med enskild huvudman 

Regeringens förslag: Sameskolan skall enbart kunna ha statlig 
huvudman. 
 

Kommitténs förslag: Överensstämmer inte med regeringens förslag. 
Kommittén anser att det skall finnas samma möjligheter till enskilt 
huvudmannaskap för sameskolan som för övriga skolformer. 

Remissinstanserna: Ingen remissinstans har yttrat sig i frågan. 
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Skälen för regeringens förslag: Regeringen anser inte att det skall 
kunna finnas sameskola med enskild huvudman. Risk finns att en 
sameskola med enskild huvudman skulle bli av mycket liten omfattning. 
Detta kan i sig innebära problem med likvärdighet och kvalitet i 
undervisning och annan verksamhet i skolan samt ett utnyttjande av 
resurser, som inte är effektivt. Det har inte heller framförts från samerna 
själva att det finns något särskilt behov av en sameskola med enskild 
huvudman. 



 
 

 

 

16.3 Förskola, förskoleklass och fritidshem för samiska 
barn och elever 

Regeringens bedömning: Samiska barn bör erbjudas utbildning med 
samisk inriktning i förskola, förskoleklass och fritidshemsverksamhet. 
Avtal bör slutas mellan Sameskolstyrelsen och kommuner i de fall 
vårdnadshavare önskar placera sina barn i dessa verksamheter i 
anslutning till sameskola. 

 
Kommitténs förslag: Överensstämmer delvis med regeringens 

förslag. Kommittén föreslår inte några förändringar avseende 
förskoleklassen och sameskolan eftersom det i dag finns avtal mellan 
elevernas hemkommuner och Sameskolstyrelsen i denna fråga. 
Kommittén finner att skäl talar för att Sameskolstyrelsen bör få anordna 
förskola. Om regeringen skulle finna att Sameskolstyrelsen bör få 
anordna förskola så bör enligt kommittén, för enhetlighetens skull, 
övervägas att låta styrelsen även anordna förskoleklass. Kommittén 
föreslår att regleringen om fritidshem sker i kapitlet om sameskolan i 
enlighet med kommitténs förslag att fritidshemmet skall ingå som en 
frivillig utbildning i skolväsendet och vara ett komplement till 
förskoleklass eller grundskola samt motsvarande utbildningar.  

Remissinstanserna: Sameskolstyrelsen anser att styrelsen måste få 
anordna förskola och förskoleklass för samiska barn och att förslaget om 
att regleringen av fritidshemmet placeras i respektive skolformskapitel är 
bra. Kostnadstäckning måste erhållas från staten.  

Skälen för regeringens förslag: Samiska barn bör erbjudas utbildning 
med samisk inriktning i förskola, förskoleklass och fritidshem. 
 Sambandet mellan förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem 
har förstärkts genom att läroplanerna för verksamheterna bygger på 
varandra och genomsyras av samma syn på kunskaper och lärande. 
Läroplanerna lyfter fram betydelsen av att kontakten mellan de olika 
verksamhetsformerna stärks. Detta i sin tur har betydelse för den enskilde 
elevens framgång. Det är därför naturligt att samiskt inriktad 
undervisning i förskola, förskoleklass och fritidshem kan ses som en 
helhet tillsammans med undervisningen i sameskolan. Enligt den 
Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk, som Sverige har 
antagit, har samerna rätt att få förskoleverksamhet helt eller delvis på sitt 
minoritetsspråk i de geografiska områden där språken använts av hävd 
och fortfarande används i tillräcklig utsträckning. Enligt lagen 
(1999:1175) om rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheter 
och domstolar har samerna sådana rättigheter inom det särskilda 
förvaltningsområde som utgörs av Arjeplogs, Gällivare, Jokkmokks och 
Kiruna kommuner. 
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Förskolan skall genom läroplanen (Lpfö 98) lägga grunden för ett 
livslångt lärande och erbjuda en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, 
fostran och lärande bildar en helhet. Samerna har, såsom en av de 



 
 

 

 

nationella minoriteterna i Sverige, rätt att inom vissa områden få 
förskoleverksamhet helt eller delvis på det samiska språket. Det är 
naturligt att samiska föräldrar, som önskar att barnet skall få en 
pedagogisk verksamhet på det samiska språket och med anknytning till 
den samiska kulturen, kan få det i anslutning till den skola som 
föräldrarna senare avser att välja för sitt barns skolgång.  

Förskoleklassen är en egen skolform som skall stimulera elevernas 
utveckling och lärande. Samtidigt är förskoleklassen det första steget mot 
att genomföra läroplanens mål (Lpo 94). Det är en uttalad ambition att 
förskoleklassen skall samverka och integreras med skolan och 
fritidshemmet. Dessutom skall verksamheten fungera som en bro mellan 
förskola och skola. 

Fritidshemmet är en läroplansstyrd verksamhet som skall erbjuda 
eleverna en meningsfull fritid och med utgångspunkt i Lpo 94 
komplettera skolan. Verksamheterna skall tillsammans bidra till 
elevernas allsidiga utveckling och lärande med fokus på att barnen 
upplever kontinuitet och sammanhang i tillvaron. Ett ömsesidigt möte 
mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem 
skall berika elevernas utveckling och lärande. Detta bör gälla också för 
samiska barn. I regeringens förslag skall fritidshemmet ingå som en 
frivillig utbildning i skolväsendet och komplettera förskoleklassen, 
grundskolan eller motsvarande utbildningar.  

Skollagskommittén har inte haft möjlighet att utreda konsekvenserna 
av sina förslag när det gäller förskola och fritidshem vid sameskola. 
Enligt. 2 kap. 3 § sameskolförordningen (1995:205) kan 
Sameskolstyrelsen efter avtal med en kommun fullgöra kommunens 
uppgifter inom förskoleklassen och förskole- och 
fritidshemsverksamheten för samiska barn. Så sker också i dag när det 
gäller förskoleklassen, som helt integrerats i sameskolan på de sex orter 
där sameskola finns. Även när det gäller fritidshemsverksamhet har 
Sameskolstyrelsen slutit avtal med samtliga berörda kommuner. 
Beträffande förskola har i dag Sameskolstyrelsen avtal i anslutning till 
sameskolenheterna i Karesuando, Kiruna, Gällivare och Jokkmokk. 
Skollagskommittén noterar att det har varit problem att teckna avtal med 
några kommuner på en nivå som täcker Sameskolstyrelsens kostnader 
när det gäller förskole- och fritidshemsverksamheten.  

När det gäller förskola, förskoleklass och fritidshemsverksamhet utgår 
regeringen från att överenskommelser kan träffas mellan 
Sameskolstyrelsen och kommuner på de orter där det finns underlag 
genom att föräldrar önskar få sina barn placerade i dessa verksamheter i 
anslutning till sameskolan på orten. Fritidshemsverksamhet för samiska 
barn föreslås därför inte regleras i skollagens kapitel om fritidshem. 
Regeringen utgår vidare från att berörda parter kan komma överens om 
godtagbara ekonomiska villkor för verksamheternas bedrivande. 
Regeringen avser att följa utvecklingen på området och hur de 
avtalsbaserade lösningarna fungerar i praktiken. 
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17 Fritidshemmet 

17.1 Inledning 

Regeringen anser, i likhet med Skollagskommittén, att fritidshemmet 
skall kvarstå som en pedagogisk verksamhet inom skolväsendet dock 
utan att bilda en egen skolform. Fritidshemmet skall innehållsmässigt 
och tidsmässigt komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, 
obligatoriska särskolan, specialskolan, sameskolan och andra särskilda 
utbildningsformer i vilka skolplikt kan fullgöras. Utbildningen i 
fritidshemmet skall vara frivillig och tillgängligheten skall i första hand 
vara knuten till föräldrars arbete eller studier eller om eleven har ett eget 
behov på grund av familjens situation i övrigt. Dagens bestämmelser 
anger att det är den kommun där barnet vistas som skall erbjuda 
skolbarnsomsorg. Regeringen föreslår här att ansvaret överförs till 
hemkommunen. 

Andelen elever i fritidshem ökar och hösten 2004 var 74 procent av 6–
9-åringarna inskrivna i fritidshem. I storstäder och förortskommuner var 
andelen högre, 80 respektive 84 procent. Även andelen 10–12-åringar i 
fritidshem har ökat och uppgick till 10 procent vid samma tidpunkt. 

17.2 Fritidshemmet i eget kapitel 

Regeringens förslag: Fritidshemmets ställning som en frivillig 
utbildning inom skolväsendet skall vara oförändrad. Fritidshemmet 
skall regleras i ett eget kapitel i skollagen. 

 
Kommitténs förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. 

Kommittén föreslår dock att fritidshemmet skall regleras i 
skolformskapitlen. 

Remissinstanserna: Värmdö kommun anser att fritidshemmen har 
osynliggjorts i förslaget. Trollhättans kommun anser att fritidshemmets 
specifika verksamhet bör beaktas så att den inte kommer bort om 
fritidshemmet skall regleras i samma kapitel som skolformerna. 
Härnösands kommun anser att fritidshemmet med sin helhetssyn på 
eleverna är en viktig och väsentlig del av och inte bara ett komplement 
till annan utbildning. Sameskolstyrelsen och Lärarförbundet samt 
Göteborgsregionens kommunalförbund tillstyrker att fritidshemmet skall 
komplettera utbildningen i förskoleklass och skola samt regleras 
tillsammans med respektive skolform. Myndigheten för skolutveckling 
anser att regleringen avseende fritidshem är otydlig.  
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Skälen för regeringens förslag: Fritidshemmet når många barn idag 
och är därmed ett viktigt komplement till skolan när det gäller att erbjuda 
en innehållsrik fritid och att stimulera elevernas utveckling och lärande. 



 
 

 

 

Fritidshemmen har under senare år knutits allt närmare skolan. De båda 
verksamheterna har i stor omfattning samordnats organisatoriskt, de är 
ofta lokalintegrerade och har gemensam arbetsledning i många 
kommuner. Graden av samverkan mellan fritidshemmet och skolan har 
utvecklats men varierar mellan och inom kommunerna.  

Fritidshemmet och respektive skolform har dock olika uppdrag och 
omfattas därmed inte av samma reglering. En reglering av fritidshemmet 
i respektive skolformskapitel skulle mångdubbla antalet bestämmelser, 
öka lagens omfattning och göra regleringen svåröverskådlig. Regeringen 
anser därför att bestämmelserna om fritidshemmet skall samlas i ett eget 
kapitel i skollagen.  

Integration och samverkan 

Integration och samverkan mellan fritidshem och skola är viktig och 
tydliggörs genom att det framgår att utbildningen i fritidshemmet skall 
komplettera utbildningen i de olika skolformerna. Att regleringen görs i 
ett eget kapitel är främst en lagteknisk fråga och påverkar inte 
möjligheten till integration mellan olika verksamheter. Möjligheten att 
bedriva verksamhet inom fritidshemmets ram och att integrera 
fritidspedagogisk verksamhet med undervisning under schemalagd tid 
inom grundskolans ram kvarstår. Det innebär att huvudmannen kan 
organisera arbetet så att fritidshemmets personal även arbetar i 
grundskolan, där det formella ansvaret för sådana insatser ligger under 
skolan. Skolplikten omfattar inte enbart minsta garanterad 
undervisningstid utan även den tid därutöver som kommunen beslutar. 
Sådan tid kan t.ex. omfatta insatser i skolan under ledning av 
fritidspedagoger. Självfallet måste detta rymmas inom vad som 
föreskrivs om skolplikten avseende högsta antal dagar per läsår och 
högsta antal timmar per dag som eleverna är skyldiga att delta i.  
Regeringen föreslår också att bestämmelserna i 1–4 kap. i skollagen om 
bl.a. ledning av utbildningen, behörig personal, kvalitet och inflytande 
samt elevernas utveckling mot målen skall gälla även fritidshemmet.  

17.3 Fritidshemmets syfte 

Regeringens förslag: Fritidshemmet skall, som i dag, komplettera 
utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, obligatoriska särskolan, 
specialskolan, sameskolan och viss utbildning utanför skolväsendet 
för barn och ungdomar. Fritidshemmet skall erbjuda eleverna en 
meningsfull fritid samt stimulera deras utveckling och lärande. 
Utbildningen skall utgå från en helhetssyn på elever och elevers 
behov. Fritidshemmet skall utformas så att det främjar allsidiga 
kontakter och social gemenskap. 
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Kommitténs förslag: Stämmer delvis överens med regeringens 
förslag. Kommittén föreslår att fritidshemmet skall komplettera 
utbildningen i respektive skolform samt erbjuda eleverna en meningsfull 
fritid och stöd i utvecklingen. 

Remissinstanserna: Värmdö kommun anser att fritidshemmet i likhet 
med förskolan kan betraktas som en frivillig skolform och få ett tydligt 
pedagogiskt uppdrag. Kalmar kommun anser att fritidshemmets roll och 
egenvärde och funktion i många delar är otydlig. Nacka och Skellefteå 
kommuner är positiva till att fritidshemmet blir en kompletterande 
verksamhet. Lärarhögskolan i Stockholm samt Nacka och Åmåls 
kommuner anser inte att skrivningarna om fritidshemmet är 
tillfredsställande. De föreslår att utbildningen inom fritidshemmet skall 
främja social gemenskap eleverna emellan samt bidra till såväl deras 
personliga som kunskapsmässiga utveckling. Myndigheten för 
skolutveckling anser att det är angeläget att fritidshemmets verksamhet 
lyfts fram så att denna inte blir samma verksamhet som bedrivs i skolan. 
Vidare anser myndigheten att regleringen avseende fritidshem är otydlig 
och att det råder oklarhet både om användningen av och innehållet i 
begreppen undervisning och utbildning gällande fritidshemmens 
verksamhet. Socialstyrelsen anser att omsorg utgör en nödvändig bas i 
fritidshemmet och att detta bör komma till uttryck i lagen. Riksförbundet 
Hem och skola anser att det behövs en tydligare skrivning om 
fritidshemmets pedagogiska roll och samverkan med skolan i övrigt.  
 
Skälen för regeringens förslag 

 
Tydligt syfte och uppdrag 

Regeringen föreslår att bestämmelserna om fritidshemmets syfte 
förstärks och blir tydligare i förhållande till kommitténs förslag. Det är 
grundläggande och skall framgå av skollagen att fritidshemmet skall 
stimulera elevernas utveckling och lärande, inte bara vara ett stöd i 
elevernas utveckling som Skollagskommittén föreslagit.  

En förutsättning för att eleverna skall uppleva fritiden som meningsfull 
är att verksamheten utformas med deras behov, intressen och 
erfarenheter som grund. Det är viktigt att ge utrymme för både flickors 
och pojkars intressen, men också att medvetet försöka bryta invanda 
könsrollsmönster. Stor vikt skall läggas vid att uppmuntra eleverna att i 
samspel med kamrater och vuxna utveckla sin sociala kompetens. 
Verksamheten skall därför utformas så att den främjar allsidiga kontakter 
och social gemenskap, både mellan eleverna och mellan elever och 
vuxna. Detta får sin motsvarighet i förslag till bestämmelser för bl.a. de 
skolformer som fritidshemmet skall komplettera och bör därmed även 
gälla för fritidshemmet.  
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Utbildningen skall utgå från en helhetssyn på barn och barns behov. 
Omsorg har av tradition, och skall även i fortsättningen ha, en 
pedagogisk betydelse i fritidshemmet. Elevernas utveckling skall ses som 
en helhet där pedagogik och omsorg integreras. 



 
 

 

 

Utbildningen i fritidshemmet är och skall alltjämt vara en 
läroplansstyrd verksamhet (se vidare avsnitt 6.8 Läroplan). 
Fritidshemmet kan genom sina erfarenheter av en utforskande, laborativ 
och praktisk metodik även medverka till att skolans mer renodlade 
kunskapsmål uppnås. En gemensam syn på lärande med de olika 
skolformerna utgör inget hinder för att beakta fritidshemmets egenart. 
Statens skolverk har på regeringens uppdrag utformat allmänna råd med 
kommentarer för fritidshem. Råden har en tydlig anknytning till Lpo 94. 
Regeringen anser att fritidshemmet utifrån sitt uppdrag skall fortsätta att 
utvecklas i samverkan med skolan.  

 
17.4 Elever som skall erbjudas fritidshem 

Regeringens förslag: Elever i förskoleklassen, den obligatoriska 
skolan och viss utbildning utanför skolväsendet för barn och 
ungdomar skall till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år 
erbjudas fritidshem i den omfattning som behövs med hänsyn till 
föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om eleven har ett eget 
behov på grund av familjens situation i övrigt. För elever från och 
med 10 års ålder kan öppen fritidsverksamhet erbjudas istället för 
fritidshem. 

Elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt 
stöd i sin utveckling i form av plats i fritidshem skall erbjudas sådan 
plats.  

 
Kommitténs förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. 

Kommittén utgår dock från att barn som av fysiska, psykiska eller andra 
skäl har behov av särskilt stöd också har ett eget behov av plats. Någon 
separat reglering för elever i behov av särskilt stöd är därför ej 
föreslagen. 

Remissinstanserna: Barnombudsmannen anser att argument finns för 
en generell skyldighet för kommunen att erbjuda alla barn fritidshem. 
Kalmar, Kumla och Hallsbergs kommuner anser att det är positivt att 
rätten till plats på fritidshem regleras så att den gäller till och med 
vårterminen det år eleverna fyller 13 år. Nacka kommun anser att med 
hänsyn till elevens utveckling och behov skall elever från 10 års ålder 
upp till 16 år kunna erbjudas en öppen fritidsverksamhet som är knuten 
till skolan. Myndigheten för skolutveckling anser att det kan finnas risk 
för tolkningsproblem om förskola och fritidshem omfattas av 
paragraferna om stöd. TCO och LO anser att det är viktigt att tillförsäkra 
alla elever, utan hänsyn till vårdnadshavares arbete eller studier, rätt till 
plats i fritidshem. Svenska kommunalarbetarförbundet och 
Lärarförbundet anser att alla barn och ungdomar skall ha rätt till 
fritidshem under hela grundskoletiden. 
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Skälen för regeringens förslag: Regeringen föreslår, i likhet med 
idag, att elever i förskoleklassen, grundskolan, obligatoriska särskolan, 
specialskolan, sameskolan och viss utbildning utanför skolväsendet skall 
erbjudas utbildning i fritidshemmet den del av dagen då de inte är i 



 
 

 

 

skolan och under lov. Fritidshem skall erbjudas i den omfattning som 
behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om 
eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. 
Fritidshem skall erbjudas t.o.m. vårterminen det år eleverna fyller 13 år. 
För elever från tio års ålder kan istället för fritidshem öppen 
fritidsverksamhet erbjudas, se 18 kap.  

Olika bestämmelser reglerar i nuvarande skollag kommunernas 
skyldighet att tillhandahålla fritidshem för barn som har ett eget behov 
och barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i 
sin utveckling. Regeringen anser att både berörda elevers situation och 
kommuners handläggning riskerar att bli otydlig om samlingsbegreppet 
eget behov används för samtliga dessa elever, vilket Skollagskommittén 
föreslagit. 

Regeringen anser därför att regleringen skall behållas när det gäller 
elevers eget behov av fritidshem. Ett förtydligande behöver dock göras 
som syftar till att eleven har ett behov i relation till sin omgivning, det 
vill säga på grund av familjens situation i övrigt. Som exempel på vad 
som kan utgöra elevers eget behov av fritidshem kan nämnas elever med 
föräldrar som fullgör värnpliktstjänstgöring eller är intagna på 
behandlingshem, kriminalvårdsanstalt eller liknande. Även elever vars 
föräldrar är långtidssjukskrivna, sjuk- eller förtidspensionerade brukar 
räknas in i gruppen. Regleringen avser elevens behov av fritidshem både 
vad gäller plats och omfattning.  

Det är viktigt att inte försämra situationen för elever och deras familjer 
jämfört med idag. Lagstiftningen behöver beakta elever som har behov 
av särskilt stöd. Enligt regeringens mening skall det, med utgångspunkt i 
dagens lagstiftning, också i fortsättningen vara en skyldighet för 
kommunerna att erbjuda fritidshem för samtliga elever som av fysiska, 
psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. 
Kommunens skyldighet gäller både tillgång till en plats och möjligheten 
att få delta i en verksamhet av sådan kvalitet att eleven får sitt behov av 
särskilt stöd tillgodosett En del av dessa elever har ett funktionshinder av 
olika svårighetsgrad och bestämmelsen blir därför också en del av 
handikappolitiken. 

De allmänna föreskrifterna i 4 kap. gäller även fritidshemmet (se 
vidare avsnitt 9.4 Elevernas utveckling mot målen). Detta förutsätter 
samarbete mellan fritidshemmet och skolan när särskilt stöd utreds i 
någon av verksamheterna så att samtliga omständigheter för eleven 
beaktas.  
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Det är en viktig kvalitetsfråga att det finns alternativ och valfrihet. 
Verksamhet behöver bedrivas i olika former och med olika inriktningar 
för att passa olika elevers och familjers behov. Flera skäl talar för att 
familjedaghem behövs som komplement. Det finns t.ex. elever som av 
fysiska, psykiska eller andra skäl behöver vara i mindre grupper än vad 
fritidshemmet kan erbjuda. Familjedaghem kan även genom större 
flexibilitet tillgodose vissa behov som fritidshemmet inte alltid klarar av, 
t.ex. omsorg under kvällar nätter och helger. Familjedaghem behövs 
också av valfrihetsskäl – när föräldrar och elever föredrar 



 
 

 

 

familjedaghemmet som verksamhetsform. Om föräldrar och elever har 
önskemål om plats i familjedaghem i stället för fritidshem bör 
kommunerna sträva efter att tillgodose detta även i framtiden. 
Bestämmelser om familjedaghem finns i 18 kap.  

17.5 Hemkommunens ansvar 

Regeringens förslag: Hemkommunen skall svara för att eleven erbjuds 
fritidshem. Fritidshem skall tillhandahållas under den del av dagen då 
eleverna inte går i skolan samt under lov.  

Även en enskild huvudman kan erbjuda eleven fritidshem.  
En huvudman för specialskola och sameskola skall, liksom i dag, efter 

avtal med en kommun, få fullgöra kommunens uppgifter inom 
fritidshemsverksamheten.  
 

Kommitténs förslag: Kommittén föreslår att huvudmannen för 
förskoleklassen, grundskolan eller obligatoriska särskolan där eleven går 
skall ha ansvaret för att erbjuda fritidshem. Vidare föreslås att 
Specialskolan och Sameskolan som huvudman för respektive skolform 
skall erbjuda fritidshem.  

Remissinstanserna: Göteborgsregionens kommunalförbund menar att 
elev i enskild skola inte alltid skall ha rätt att gå i hemkommunens 
fritidshem utan att eleverna skall hänvisas till den enskilda skolans 
fritidshem. Specialskolemyndigheten ifrågasätter om de skall åläggas 
ansvar för att anordna fritidshem när inte konsekvenserna har analyserats 
fullt ut. Sameskolstyrelsen anser att ersättning till elever i sameskola bör 
anpassas när fritidshemsverksamhet skall erbjudas av huvudmannen och 
kostnadstäckning från staten måste erhållas. 

 
Skälen för regeringens förslag: 

 
Hemkommunen skall erbjuda fritidshem 

Enligt dagens bestämmelser är det den kommun där barnet vistas som 
skall erbjuda skolbarnsomsorg. Regeringen anser att ansvaret skall 
överföras till hemkommunen dvs. den kommun där eleven är 
folkbokförd. 

Enligt Skollagskommitténs förslag skall huvudmannen för den 
utbildning som fritidshemmet skall komplettera, d.v.s. förskoleklassen 
och skolan, få ansvar för att erbjuda fritidshem för eleverna oavsett om 
huvudmannen är offentlig eller enskild  
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Regeringen anser dock att dagens system fungerar väl. Det saknas 
anledning att ändra på det kommunala ansvaret. Skyldigheten ska dock 
överföras till hemkommunen. Kommunens ansvar blir då enklare att 
fullgöra och tydligt i förhållande till bestämmelser om folkbokföring var 
eleven hör hemma. Förändringen syftar även till att få en likartad 
reglering med förskoleklassen och grundskolan och motsvarande 



 
 

 

 

skolformer. Motsvarande förändring föreslås även för förskolan. Se 
avsnitt 11.6.1. 

Om en elev väljer att gå i ett fritidshem med enskild huvudman upphör 
hemkommunens skyldighet. Eftersom fritidshemmet skall komplettera 
och samverka med utbildningen i skolan bör fritidshem anordnas för 
elever i alla skolor vid eller i nära anslutning av skolenheten. Regeringen 
anser därför att det är naturligt att huvudmannen för den utbildning som 
fritidshemmet skall komplettera, dvs. förskoleklassen och skolan, tar 
ansvar för att erbjuda fritidshem för eleverna oavsett om huvudmannen 
är offentlig eller enskild. Detta är också fallet i de allra flesta fristående 
skolor idag. Det kan dock föra för långt att kräva att varje huvudman 
skall anordna fritidshem eller att det anordnas på varje skolenhet. För 
höga krav kan då komma att ställas på exempelvis mindre fristående 
skolor. En fristående skola som inte anordnar fritidshem kan också 
samverka med en annan skola, med kommunal eller enskild huvudman, 
eller ett fritidshem med enskild huvudman om att erbjuda 
fritidshemsplats till den fristående skolans elever. Föräldrars och elevers 
önskemål om var eleven skall gå i fritidshem är dock alltid viktiga att 
beakta. 

Dagens lagstiftning anger att plats i fritidshem skall erbjudas utan 
oskäligt dröjsmål. I praktiken har dock plats erbjudits så snart behov har 
uppkommit. Det är naturligt att plats i fritidshem framdeles skall erbjudas 
så snart det framkommit att det finns behov av en sådan plats. När en 
elev tas emot i en annan kommuns skola på grund av särskilda skäl eller i 
mån av plats är det naturligt att mottagandet även omfattar plats i 
fritidshem.  

När en elev väljer att gå i ett fritidshem vid en fristående skola skall 
förutom bidraget till den fristående skolan, bidrag lämnas även för 
fritidshemskostnader av hemkommunen.  

I kap. 16, Utbildning på entreprenad m.m. anges att kommunen får 
sluta avtal med någon annan kommun (samverkan) eller en enskild 
huvudman om att denna skall utföra kommunens uppgifter inom 
fritidshemmet.  

Elever i sameskolan, specialskolan och skolor utanför skolväsendet 

Trots att vistelsekommunen har ansvar för att erbjuda fritidshem enligt 
2 a kap. skollagen har för elever i specialskolan och sameskolan i 
praktiken hemkommunen tidigare tagit ansvar genom att ingå avtal med 
huvudmannen för skolan. Konsekvenserna av att överföra ansvaret till 
huvudmannen för skolan att erbjuda plats i fritidshem, som kommittén 
föreslår, har inte utretts tillräckligt. Mot bakgrund av det anförda föreslår 
regeringen att ansvaret för att erbjuda fritidshem även för dessa elever 
alltjämt skall vara kommunalt. Ansvaret skall dock också formellt 
överföras från vistelsekommunen till hemkommunen. Kommunen får 
dock liksom tidigare överlåta uppgiften på huvudmannen för 
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specialskolan eller sameskolan. Detta möjliggörs genom att avtal som 
idag kan tecknas med elevernas hemkommuner.  

Även för elever i internationella skolor, särskilda resurscenter och 
vissa skolor med enskild huvudman utanför skolväsendet där skolplikt 
kan fullgöras skall hemkommunen även framdeles ansvara för att erbjuda 
fritidshem. Kommunen får även i dessa fall överlåta uppgiften på 
huvudmannen och avtal kan tecknas med elevens hemkommun.  

18 Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan 

18.1 Inledning 

Den svenska gymnasieskolan innehåller både studieförberedande 
utbildningar och yrkesutbildningar med en gemensam kunskapsbas. I ett 
internationellt perspektiv håller den svenska gymnasieskolan en hög 
kvalitet, medger stor valfrihet för eleverna samt erbjuder ett brett utbud 
av utbildningar och kurser. 

Nära 98 procent av de elever som slutfört grundskolan börjar 
gymnasieskolan på hösten samma år. Läsåret 2004/05 gick 347 713 
elever i gymnasieskolan. Av dessa gick 301 585 elever i kommunala 
skolor varav 763 elever gick i skolor som endast anordnar individuella 
program. 4 599 elever gick i skolor med ett landsting som huvudman.  
40 513 elever gick i fristående skolor, 233 elever i internationella skolor 
och 783 elever på riksinternatskolor. 

I maj 2000 beslutade regeringen att tillsätta en parlamentarisk 
kommitté med uppdrag att utreda och lämna förslag till en framtida 
utformning av gymnasieskolans studievägsutbud – Gymnasiekommittén 
2000 (U 2000:06). Samtidigt fastställdes direktiv för kommittén (dir. 
2000:35, senaste tilläggsdirektiv 2001:8 och 2002:8). Eftersom 
Gymnasiekommittén 2000 hade i uppdrag att utreda gymnasieskolan 
lämnade inte Skollagskommittén i sitt betänkande några förslag om 
förändringar avsedda att gälla enbart för denna skolform. 
Gymnasiekommittén 2000 överlämnade sitt betänkande den 10 januari 
2003 (SOU 2002:120). 

Med bl.a. Gymnasiekommittén 2000: s betänkande som grund 
överlämnade regeringen i april 2004 propositionen Kunskap och kvalitet 
– elva steg för utvecklingen av gymnasieskolan (prop. 2003/04:140) till 
riksdagen. Förslagen i propositionen kan sammanfattas i följande elva 
punkter med insatser för ökad kvalitet i gymnasieskolan: 
� Kursbetyg ersätts av ämnesbetyg. Efter varje avslutad kurs skall ett 

nytt ämnesbetyg sättas som ersätter tidigare betyg i ämnet. 
Ämnesbetyget skall spegla elevens kunskapsprogression när det 
gäller såväl djup som bredd.  

� En gymnasieexamen införs. 
� En kärnämneskurs i historia omfattande 50 gymnasiepoäng införs.  
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� Ett gymnasiearbete med koppling till målen för utbildningen införs. 
Det ersätter dagens projektarbete och blir ett krav för 
gymnasieexamen.  

� Kvaliteten på individuella program i gymnasieskolan förbättras 
genom att eleverna får rätt till utbildning på heltid.  

� I syfte att öka elevers valfrihet införs möjlighet att söka program och 
inriktningar i andra kommuner även om dessa finns i hemkommunen 
(s.k. frisök). Behöriga sökande ges möjlighet att inför år 1 och år 2 
söka en utbildning på ett nationellt program i en annan kommun även 
om den erbjuds av hemkommunen. En sådan sökande tas emot i mån 
av plats, sedan alla behöriga sökande tagits emot från 
anordnarkommunen/samverkansområdet och från andra kommuner 
som inte erbjuder denna utbildning samt sedan elever med särskilda 
skäl tagits emot. 

� En starkare koppling till arbetslivet åstadkommes genom att ett 
obligatoriskt lokalt samråd mellan kommuner och arbetsmarknadens 
parter i frågor som rör yrkesinriktade program införs.  

� En ny gymnasial lärlingsutbildning blir ett valbart alternativ inom 
gymnasieskolans nationella yrkesinriktade program.  

� Undervisningen i kärnämneskurserna präglas av den utbildning som 
eleven går, s.k. infärgning.  

� Utöver de fyra kärnämneskurserna, religionskunskap, naturkunskap, 
estetisk verksamhet och historia, blir grundprincipen att inga kurser 
skall omfatta mindre än 100 gymnasiepoäng.  

� Lokala kurser kvalitetssäkras av Statens skolverk (Skolverket). 
Förslagen har beslutats av riksdagen och träder i kraft den 1 januari 

2007 för att tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2007. 
Förslaget att elever på individuella program skall erbjudas utbildning på 
heltid träder i kraft den 1 juli 2006. Dessa av riksdagen beslutade 
förändringar har överförts till den föreslagna skollagen och lagen om 
införande av skollagen. 

18.2 Förändringar för gymnasieskolan 

Regeringens förslag: Huvudprinciperna för utbildningen i 
gymnasieskolan skall ligga fast. Regleringen av gymnasieutbildning 
med offentlig respektive enskild huvudman blir mer enhetlig.  
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Skälen för regeringens förslag: De förslag som tas upp i detta avsnitt 
syftar främst till att anpassa de nu gällande och de av riksdagen beslutade 
bestämmelserna för gymnasieskolan till den nya struktur som skall gälla 
för skollagen. Detta innebär, precis som för övriga skolformer, att vissa 
bestämmelser förs över från förordning till lag. Andra bestämmelser 
omarbetas, delas upp eller slås ihop. Det kapitel i dagens skollag som 
behandlar gymnasieskolan, 5 kap., är svåröverskådligt. I syfte att göra 
bestämmelserna mer tillgängliga har en större språklig och strukturell 
omarbetning av gymnasiekapitlet i förhållande till dagens skollag varit 



 
 

 

 

nödvändig, även om flertalet bestämmelser inte är förändrade i sak. 
Vidare har de bestämmelser från kapitlet om fristående skolor, 9 kap., i 
dagens skollag som motsvarar gymnasieskolan inarbetats. 

I dagens skollag saknas, med något undantag, bestämmelser om betyg 
och betygssättning för gymnasieskolan. Ett nytt system med ämnesbetyg 
beslutades av riksdagen efter förslag i den ovan nämnda 
gymnasiepropositionen (prop. 2003/04:140). I likhet med andra 
skolformer lyfts vissa bestämmelser om betyg från förordningsnivå till 
lag med språklig anpassning. Ytterligare bestämmelser om 
betygssättning kommer att finnas på förordningsnivå. Bestämmelserna 
om betyg blir tillämpliga även för fristående skolor. Enligt förslaget till  
2 kap. 14 § skall regeringen emellertid få meddela undantag från 
bestämmelserna för utbildning vid skolenheter med speciell pedagogisk 
inriktning. De allmänna bestämmelserna om betyg behandlas vidare i 
avsnitt 9.6. 

I det följande lämnas sådana förslag för gymnasieskolans del som 
föranleds av Skollagskommitténs betänkande med hänsyn till 
skolformsgemensamma bestämmelser och bestämmelser om fristående 
gymnasieskolor. En utgångspunkt i förslaget till ny skollag är att 
villkoren för offentliga och enskilda huvudmän skall jämställas i så hög 
grad som möjligt. I allmänhet blir därför bestämmelserna tillämpliga 
även för utbildning som anordnas av fristående skolor. 

Bestämmelser om gymnasieskolan i två kapitel 

Bestämmelserna för utbildningen i gymnasieskolan presenteras i två 
olika kapitel i skollagen, ett om de allmänna bestämmelserna för 
gymnasieutbildning och ett om gymnasieskolans program. Skälen till 
denna uppdelning är att regleringen av gymnasieskolan omfattar ett stort 
antal bestämmelser. En tydlig uppdelning ger en tydligare struktur och 
främjar överskådligheten.  

18.3 Gymnasieskolans syfte 

Regeringens förslag: En bestämmelse om gymnasieskolans syfte skall 
föras in i skollagen.  

Gymnasieskolan skall utveckla elevernas förmåga att självständigt och 
tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper 
samt ge förutsättningar för ett rikt liv.  

Utbildningen skall utformas så att den bidrar till personlig utveckling 
och främjar social gemenskap samt ger en god grund för såväl fortsatta 
studier som eget lärande, för yrkesverksamhet och ett aktivt deltagande i 
samhällslivet. 
 

Gymnasiekommittén 2000: s förslag: Utbildningen i gymnasieskolan 
skall ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper, bidra till deras 
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personliga utveckling, ge en grund för fortsatt utbildning på 
högskolenivå, ge en grund för yrkesverksamhet, främja en social 
gemenskap eleverna emellan, samt ge en god grund för ett aktivt 
deltagande i samhällslivet. Gymnasiekommitténs förslag bygger på 
Skollagskommitténs förslag om övergripande mål för alla skolformer. 

Remissinstanserna: Ingen remissinstans invänder mot att en 
bestämmelse om gymnasieskolans syfte skall införas i skollagen. 
Myndigheten för skolutveckling stödjer kommitténs utformning av 
bestämmelsen. Fagersta kommun, Lernia, Västra Götalandsregionen, 
TCO och Malmö högskola betonar vikten av att gymnasieskolans syfte 
och uppdrag tydligare bör komma till uttryck i skollagen och bli väl 
kända och förankrade i samhället. Västerås kommun instämmer i 
kommitténs framställning av gymnasieskolans kompensatoriska uppdrag 
inte bara av humanitära och sociala skäl, utan också beroende på att alla 
ungdomar i framtiden kommer att behövas i arbete för att ersätta 
åldersavgångarna. Handelsanställdas Förbund betonar vikten av att 
gymnasieskolan förbereder eleven för fortsatt lärande genom hela livet. 
Svenska Transportarbetareförbundet betonar vikten av demokratisk 
skolning och social gemenskap. Svenska Kommunalarbetareförbundet 
konstaterar att gymnasieskolan har tre uppdrag som är lika viktiga, 
nämligen att förbereda ungdomarna för privatliv och växande som 
människa, aktivt deltagande i samhället och ett utvecklande arbetsliv 
med ett livslångt lärande. 

Skälen för regeringens förslag: I dagens skollag saknas en 
bestämmelse om gymnasieskolans syfte. Däremot anges i dagens 
bestämmelser syftet med vart och ett av gymnasieskolans program. I 
dagens läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) anges att 
utbildningen för ungdomar i gymnasieskolan, med den obligatoriska 
skolan som grund, skall fördjupa och utveckla elevernas kunskaper som 
förberedelse för yrkesverksamhet och studier vid universitet och 
högskolor m.m. och som förberedelse för vuxenlivet som 
samhällsmedborgare och ansvariga för sina egna liv. Det är naturligt att 
det i likhet med övriga skolformer i skollagen formuleras ett syfte även 
för denna skolform och att gymnasieskolans syfte beskrivs utifrån dess 
uppdrag. Utformningen av gymnasieskolans syfte är avsedd att 
komplettera de övergripande mål som skall gälla för all utbildning för 
barn och unga enligt skollagen. Dessa beskrivs i avsnitt 6.5. 

Gymnasiekommittén 2000 anger i sitt betänkande att utbildningen i 
gymnasieskolan bör framhållas som något viktigt i sig, något som ger 
eleverna gymnasial kompetens. I nuvarande skollag anges målgruppen 
för verksamheten, men någon beskrivning av skolformens uppdrag anges 
inte. Gymnasieskolans syfte bör, enligt Gymnasiekommittén, tydligt 
framgå i den nya skollagen. Gymnasiekommittén anger vidare att 
utbildningen skall förbereda eleverna för aktiva livsval, ligga till grund 
för fortsatt utbildning, samt utformas så att den främjar allsidiga 
kontakter och social gemenskap och ger en god grund för ett aktivt 
deltagande i samhällslivet. 
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I gymnasieskolan finns elever med individuella program som i dag 
nästan uteslutande erbjuds undervisning i grundskolans ämnen i 
kombination med praktik utanför skolan. En del av dessa elever återfinns 
inom olika introduktionsutbildningar för invandrare. Det förtjänar att 
understrykas att alla ungdomar i gymnasieskolan har rätt till en 
utbildning som syftar till en högre grad av självständighet, god 
förberedelse inför vuxenlivet och kompetens för studier och yrkesliv 
oavsett vilken nivå de befinner sig på i sina studier. Det syfte som nu 
anges för gymnasieskolan omfattar naturligtvis även de ungdomar som 
går ett individuellt program, vilket nu blir tydligt. I syfte att beskriva 
gymnasieutbildningens förhållande till annan utbildning enligt denna lag, 
anges i bestämmelsen om gymnasieskolans program att utbildningen i 
gymnasieskolan väsentligen skall bygga på de kunskaper eleverna får i 
den obligatoriska skolan.  

En bestämmelse om att den grundläggande högskoleutbildningen skall 
bygga på de kunskaper som eleven får på nationella eller 
specialutformade program i gymnasieskolan finns i Högskolelagen 
(1992:1434). Genom att bestämmelserna har en likartad utformning 
förtydligas hur de olika skolformerna relaterar till varandra som en del i 
det livslånga lärandet. 

18.4 Avgiftsfrihet och lärverktyg 

Regeringens förslag: Principen om en avgiftsfri utbildning i 
gymnasieskolan skall stå fast för skolor som finansieras med offentliga 
medel. Avgiftsförbudet i skollagen kompletteras så att det uttryckligen 
omfattar avgifter i samband med ansökan om plats vid en skolenhet även 
när skolan drivs av en offentlig huvudman. 

Elever skall utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg. 
 
Kommitténs förslag: Kommittén har inte föreslagit någon ändring av 

nuvarande ordning. 
Gymnasiekommittén 2000: s förslag: Bestämmelsen om att en 

enskild huvudman inte får ta ut avgifter i samband med ansökan om plats 
i en gymnasieskola bör på grund av sin detaljnivå placeras i förordning i 
stället för i lag. 

Remissinstanserna (Gymnasiekommitténs förslag): Ingen 
remissinstans har invänt mot förslaget om bestämmelsens placering. 

Skälen för regeringens förslag: Principen om en avgiftsfri utbildning 
är en av hörnstenarna inom den svenska utbildningspolitiken. Rätten till 
en likvärdig utbildning av hög kvalitet får aldrig vara beroende av en 
enskild individs ekonomiska förutsättningar. Det får dock i 
gymnasieskolan förekomma enstaka inslag som kan föranleda en 
obetydlig kostnad för eleverna. Eleverna kan därutöver få stå för enstaka 
egna hjälpmedel, om huvudmannen så beslutar.  
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I dagens skollag anges att eleverna i gymnasieskolan skall ha tillgång 
till ”böcker, verktyg och andra hjälpmedel som behövs för en tidsenlig 



 
 

 

 

utbildning …”. Denna formulering har i princip varit oförändrad sedan 
lagens tillkomst. Regeringen anser att det nu finns skäl att omformulera 
bestämmelsen så den bättre passar in i en modern skollag. Med 
”lärverktyg” avses, i enlighet med den beteckning som lanserades av 
Läromedelsutredningen (SOU 2003:15), den utrustning som eleven 
behöver i undervisningen. Regeringen anser att det är ett begrepp som 
bättre är anpassat till den moderna undervisningssituationen och att det 
därför i skollagen skall anges att eleverna utan kostnad skall ha tillgång 
till böcker och lärverktyg. Detta utvecklas vidare i avsnitt 13. 

En offentlig skola har i dag inte rätt att ta ut någon avgift för ansökan 
om plats i utbildning utan ett särskilt bemyndigande för detta. Något 
sådant bemyndigande finns inte i nu gällande lagstiftning. Det finns ett 
uttryckligt förbud för en fristående skola ta ut avgifter i samband med 
ansökan om plats i en utbildning som den fristående skolan får bidrag 
för, vilket följer av 9 kap. 10 § i dagens skollag. Det bör förtydligas att 
förbudet mot att ta ut avgift i samband med ansökan till utbildning gäller 
oavsett huvudman. Detta innebär att det även är förbjudet att kräva 
ersättning för alla kostnader som är förenade med ansökan till 
utbildningen, såsom t.ex. att en sökande skall få stå i kö till plats på 
utbildningen. Ingen materiell ändring avses således, utan förändringen 
syftar till att tydliggöra nu gällande ordning.  

Regeringen anser inte att det finns anledning att placera bestämmelsen 
i förordning i enlighet med Gymnasiekommittén 2000: s föreslag, 
eftersom bestämmelser om avgifter som regel kommer att regleras i 
respektive skolformskapitel i skollagen.  

18.5 Kurser, etapper och gymnasiepoäng 

Regeringens förslag: Principerna för gymnasieskolans kurser avseende 
omfattning och gymnasiepoäng skall behållas och bli tillämpliga även för 
utbildning som anordnas av fristående skolor. Regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer skall få meddela föreskrifter om 
möjligheten att läsa en kurs i etapper och få ett intyg efter varje etapp. 

Regeringens bedömning: En elev som läst en kurs i etapper bör, efter 
varje avslutad etapp, kunna få ett skriftligt intyg som styrker de 
kunskaper som inhämtats.  
 
Skälen för regeringens förslag och bedömning 

 
Etappindelning av kärnämnen och etappbetyg 

 
306 

Utbildningsutskottet ansåg i betänkandet 1998/99:UbU3, med anledning 
av regeringens proposition Gymnasieskola i utveckling – kvalitet och 
likvärdighet (prop. 1997/98:169), att det var angeläget att värna om de 
gemensamma kärnämneskurserna och om en fortsatt hög ambitionsnivå i 
dessa kurser för att svara mot höga krav i arbets- och samhällsliv. Alltför 
många elever, framför allt på program med yrkesämnen, hade emellertid 



 
 

 

 

misslyckats i sina studier och fått betyget Icke godkänd i någon av 
kärnämneskurserna i matematik, engelska och svenska/svenska som 
andraspråk. En omarbetning av målen för kärnämneskurserna för att 
stödja samverkan med karaktärsämnena borde därför göras för att bidra 
till en positiv utveckling av arbetssätt och undervisning i kärnämnena.  

Vidare menade utbildningsutskottet att möjligheten borde prövas att 
etappindela kärnämnena för att öka anpassningen av undervisningen till 
elevernas individuella förutsättningar. Därigenom skulle elever som 
behövde det kunna få ökade möjligheter att fördela studierna i ett 
kärnämne under hela studietiden. Förordningen ändrades i enlighet med 
detta.  

I princip innebar beslutet om etappindelning att de redan befintliga 
möjligheterna till individuell utformning av studierna lagreglerades. 
Genom beslutet uppmärksammades skolorna på att det kan vara rimligt 
och önskvärt att lägga upp en kurs på olika sätt över tid och till innehållet 
beroende på elevernas individuella förutsättningar och behov.  

Nuvarande bestämmelser i gymnasieförordningen (1992:394) innebär 
att en elev med påtagliga studiesvårigheter i kärnämneskurserna i 
svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik har rätt att 
läsa kurserna i dessa ämnen i etapper. Rektor beslutar om etappläsningen 
och omfattningen av en etapp bestäms särskilt för varje elev. 

Etappbetyg och ämnesbetyg  

I sitt betänkande yttrade sig inte utbildningsutskottet om möjligheten att 
sätta betyg efter varje etapp. I det kursplaneuppdrag som Statens 
skolverk (Skolverket) fick med anledning av proposition 1997/98:169 
ingick att pröva möjligheten till etappindelning av kärnämnena svenska, 
svenska som andraspråk, matematik och engelska. I sin redovisning (dnr 
99:1753) menade Skolverket att det kunde innebära ytterligare 
stressmoment för elever att bli bedömda och betygssatta oftare vid 
etappläsning än om betyg sattes först efter avslutad kurs. Skolverket 
ansåg emellertid att det ändå skulle vara möjligt att få ett etappbetyg efter 
en delkurs, varför verket föreslog detta. Etappbetyget skulle också 
kompletteras med en bilaga där det klart skulle framgå vilka mål eleven 
nått. Regeringen följde Skolverkets förslag. 

Nuvarande reglering innebär således att eleven skall få betyg efter 
varje etapp. Till etappbetyget skall fogas en beskrivning av i vilken mån 
eleven uppnått kursens mål. För en elev som har fått betyg från samtliga 
etapper skall ett sammanfattande betyg sättas på kursen i sin helhet. 
Etappbetygen kan inte ingå i ett slutbetyg utan endast i ett samlat 
betygsdokument, dvs. det utdrag ur betygskatalogen som alla elever har 
rätt att få när de avbryter studierna, byter gymnasieskola eller under 
gymnasietiden vill ha skriftlig dokumentation över sina uppnådda 
resultat. Slutbetyg kan en elev få först när alla kurser i elevens studieväg 
betygsatts. Däremot kan etappbetygen, tillsammans med upplysningarna 
i bilagan om vilka mål eleven nått, användas som information till en 
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arbetsgivare eller till vuxenutbildningen om eleven senare vill avsluta 
studierna i de fall eleven inte slutför kursen i gymnasieskolan. 

Med anledning av riksdagens beslut i anledning av regeringens förslag 
i propositionen Kunskap och kvalitet – elva steg för utvecklingen av 
gymnasieskolan (prop. 2003/04:140, bet. 2003/04:UbU13, rskr 
2004/05:4) skall ett ämnesbetygssystem införas i gymnasieskolan. 
Ämnesbetyg ersätter därmed kursbetygen. I korthet innebär förändringen 
att det betyg som sätts efter varje kurs speglar elevens 
kunskapsutveckling i ämnet. Betyget skall sättas utifrån en 
helhetsbedömning av elevens kunskaper och inte vara ett matematiskt 
genomsnitt av prestationerna på de dittills avslutade kurserna. Ett skäl för 
att införa ett system med ämnesbetyg är att många korta kurser med 
kursbetyg som förs in i slutbetyget skapar stress hos både elever och 
lärare. Ämnesbetyg bör kunna bidra till att studierna kan läggas upp mer 
långsiktigt och tydliggöra slutmålet, i de fall då flera kurser i ett ämne 
ingår i elevens studieväg. Förändringarna syftar till att motverka 
fragmentisering till förmån för helhet, att motverka ytliga kunskaper till 
förmån för fördjupning och att främja en bedömning som premierar 
förståelse och sammanhang. Inför betygssättningen förväntas läraren 
göra en analys av målen i ämnet och sedan bedöma hur långt eleven 
kommit i relation till målen och med vilken kvalitet i kunskaperna, 
givetvis med hänsyn tagen till vad som är rimligt för varje enskild kurs. 
Skolverket har fått i uppdrag att göra en översyn av och konstruera 
ämnen, kurser och betygskriterier på ett sätt som stödjer ämnesbetyg.  

Etappbetygen bör ersättas med skriftligt omdöme 

Regeringen har nu ingen annan uppfattning än tidigare. Som en följd av 
regeringens förslag till reglering av betygsättningen i gymnasieskolan 
kommer bestämmelser om etappbetyg inte att finnas. Skälet är att 
etappbetyg är oförenliga med ämnesbetyg. Etappernas utformning är 
individuell och betygskriterier saknas för etappbetygen. De övergripande 
bestämmelserna om betygssättning beskrivs i avsnitt 9.7.  

Den bilaga som enligt dagens bestämmelser skall bifogas etappbetyget 
bör finnas kvar för att styrka de kunskaper som eleven inhämtat. 
Regeringen avser att införa en bestämmelse om detta på förordningsnivå. 
För elever i gymnasieskolan som läst ett ämne i etapper innebär det i sak 
ingen större förändring. Regeringens avsikt är att de även i fortsättningen 
skall få ett skriftligt omdöme när de läst en del av en kurs. Såsom nämnts 
skall redan i dag till ett etappbetyg fogas en beskrivning av i vilken mån 
eleven nått kursens mål. Omdömet bör fungera som ett kvitto på de 
kunskaper eleven inhämtat och kunna ge information till arbetsgivare och 
för fortsatta studier. En elev som läst matematik, engelska, svenska eller 
svenska som andraspråk i etapper men inte avslutat studierna under 
gymnasietiden, bör få ett sådant skriftligt omdöme som bilaga till det 
samlade betygsdokumentet. Elever i grundskolan får i dag ett liknande 
omdöme i årskurs 9 i de fall de inte nått målen i ett ämne.  
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Det finns ingen samlad statistik över hur möjligheten till etappläsning 
utnyttjas, men det är sannolikt i begränsad omfattning. En bidragande 
orsak kan vara de behörighetsregler som gäller sedan 1998 för att kunna 
tas emot på nationella program. Dessa regler innebär att elever måste 
vara godkända i svenska, svenska som andraspråk, engelska och 
matematik enligt grundskolans kursplan. Elever som inte nått målen 
hänvisas till individuella program där en individuell uppläggning av 
studierna förutsätts. Därmed är det färre elever på nationella program 
som har behov av en uppläggning av studierna i etapper. Regeringen 
bedömer dock att bestämmelsen om etappläsning bör finnas kvar, för att 
visa på ett sätt att stödja elever med studiesvårigheter. Det finns annars 
risk för att det kan uppfattas som att det inte längre skulle vara möjligt 
för en elev att få läsa i sin egen takt. Regeringens avsikt är således att det 
även fortsättningsvis skall vara möjligt att lägga upp en studiegång i 
etapper. Det är den enskilda skolans sak att organisera studierna utifrån 
elevernas behov och förutsättningar. 

Etappläsning i fler ämnen 

I propositionen 2003/04:140 gör regeringen bedömningen att kurser som 
regel bör omfatta minst 100 gymnasiepoäng. Skolverkets 
kursplaneöversyn innefattar därför även att se över kursernas omfång. 
Större kurser kan emellertid medföra att elever med studiesvårigheter kan 
behöva etappläsa i fler ämnen än kärnämneskurserna i engelska, 
matematik, svenska/svenska som andraspråk. Rätten till etappläsning kan 
därför behöva utökas. Genom det bemyndigande som föreslås i 12 kap. 
8 § kan regeringen anpassa bestämmelsen om så skulle visa sig lämpligt.  

18.6 Ansökan, mottagande och antagning 

Regeringens förslag: Bestämmelserna om ansökan, mottagande och 
antagning skall i huvudsak kvarstå oförändrade.  

Begreppet antagning skall genomgående användas i stället för 
intagning. 

Antagningsorganisationen för gymnasieutbildningen i en kommun får 
vara gemensam med andra kommuner, landsting och enskilda huvudmän. 
Antagningsorganisationen kan även vara gemensam för gymnasieskolan 
och gymnasial vuxenutbildning. 
 

Gymnasiekommittén 2000: s förslag: Överensstämmer i huvudsak 
med regeringens förslag. 

Remissinstanserna: Ingen remissinstans har invänt mot förslaget. 
Skälen för regeringens förslag: Att begreppet intagning utmönstras 

ur skollagens bestämmelser om gymnasieutbildning är enbart en språklig 
förändring. När en elev söker till en utbildning i gymnasieskolan görs en 
prövning i två steg. Först prövas om eleven kan tas emot som sökande, 
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dvs. en bedömning av behörighet, eventuella särskilda skäl och om 
eleven har rätt till utbildning i kommunen. Ett beslut i fråga om 
mottagande får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. I 
nästa steg görs ett eventuellt urval bland mottagna sökanden, dvs. 
prövning av elevens meritvärde etc. och beslut i fråga om antagning 
görs. Ett sådant beslut kan inte överklagas. Förändringen innebär att 
terminologin blir mer enhetlig med den som gäller för högskolan. Någon 
förändring i sak är dock inte avsedd. 

Utformningen av en kommuns antagningsorganisation för 
gymnasieutbildning är en fråga för beslutsfattare på lokal nivå. Det är 
därför inte nödvändigt eller ens möjligt att reglera 
antagningsorganisationens utformning. Det har emellertid framkommit 
att kommuner efterfrågar information om de bestämmelser som gäller. 
Antagningsorganisationen bör enligt regeringens mening kunna vara 
gemensam mellan olika skolformer och huvudmän. Bestämmelsen syftar 
till att förtydliga de olika möjligheter som finns att organisera 
antagningen till gymnasieskolan men innebär ingen förändring i sak. 

18.7 Individuella studieplaner och utvecklingssamtal i 
gymnasieskolan 

Regeringens förslag: Bestämmelser om individuella studieplaner och 
utvecklingssamtal skall flyttas från förordning till lag. 

För varje elev i gymnasieskolan skall det finnas en individuell 
studieplan. Den skall innehålla uppgifter om det program och, i 
förekommande fall, den inriktning som eleven valt. De val av kurser som 
eleven gjort skall också anges. Vidare skall det av planen framgå 
eventuella överenskommelser och om det finns behov av särskilt stöd för 
att eleven skall nå målen för utbildningen. Regeringen skall få meddela 
ytterligare föreskrifter om den individuella studieplanen. 

I skollagen införs en bestämmelse om att rektor minst en gång per 
termin skall se till att eleven ges en samlad information om sin 
kunskapsutveckling och studiesituation (utvecklingssamtal). 
Utvecklingssamtalet skall genomföras med den individuella studieplanen 
som grund. Information skall även lämnas till elevens vårdnadshavare. 
 

Gymnasiekommittén 2000: s förslag: Kommittén föreslår att 
bestämmelser om individuella studieplaner tas in i skollagen. 
Studieplanen skall upprättas av rektor efter samråd med eleven och, om 
eleven är omyndig, dennes vårdnadshavare. Planen bör innehålla uppgift 
om elevens olika val samt eventuella överenskommelser och om det 
finns behov av särskilt stöd. I förekommande fall skall det finnas ett 
åtgärdsprogram som är klart urskiljbart. Den individuella studieplanen 
skall revideras vid behov. 
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Remissinstanserna: Ingen remissinstans har invänt mot förslaget om 
individuella studieplaner. Barnombudsmannen (BO) stödjer förslagen om 
vad som bör ingå i den individuella studieplanen. Specialpedagogiska 



 
 

 

 

institutet ser att det är en fördel om individuell studieplan och 
åtgärdsprogram återfinns i ett och samma dokument och att 
åtgärdsprogrammet måste bli föremål för regelbunden prövning och 
revidering. Företagarna och Lärarförbundet anser att förslaget kräver att 
resurser tillförs som gör det möjligt att förverkliga alla elevers 
intresseinriktningar i individuella studieplaner. Lärarnas riksförbund 
(LR) instämmer och anser även att förslaget innebär att fler lärare och 
studie- och yrkesvägledare kommer att behövas. 

Skälen för regeringens förslag: Bestämmelsen om att en individuell 
studieplan skall upprättas för varje elev finns i dag i förordning. Genom 
att en gemensam bestämmelse om utvecklingssamtal införs i 4 kap. 20 § 
förslaget till skollag kommer krav att ställas på att elever och elevers 
vårdnadshavare i gymnasieskolan fortlöpande skall informeras om 
elevens utveckling. Eftersom bestämmelser om utvecklingssamtal flyttas 
upp till skollagen är det enligt regeringens mening lämpligt att också 
definiera den individuella studieplanen i lag. Förutom uppgifter om 
elevens studieväg och om de val av kurser som eleven gjort, skall det av 
planen framgå om eleven följer en fullständig, utökad eller reducerad 
studiegång. Ytterligare bestämmelser om den individuella studieplanen 
avser regeringen även framdeles att ange i förordning.  

Det är viktigt att uppmärksamma att den individuella studieplanen i 
gymnasieskolan både till syfte och till innehåll skiljer sig från 
individuella utvecklingsplaner i de obligatoriska skolformerna. Dessa 
behandlas i avsnitt 9.5. Gymnasieskolans individuella studieplan är det 
dokument som visar varje elevs studieväg. Det bör framhållas att 
individuella studieplaner kan ha en särskild betydelse för de elever som 
har behov av stöd och/eller mer individuellt utformade utbildningar. 
Eftersom utbildningen på individuella program har en individuell 
uppläggning och följaktligen kan ha ett varierande upplägg och innehåll, 
måste den enskilde elevens utbildning dokumenteras i den individuella 
studieplanen. Denna har särskilt stor betydelse för dessa elevers 
rättsäkerhet, för att visa att utbildningen är en del i en studieväg och för 
att garantera eleven en utbildning med ett visst innehåll. Den elev som 
gått ett individuellt program får slutbetyg när eleven har fullföljt 
utbildningen i enlighet med studieplanen. För att kvaliteten på alla 
insatser skall kunna säkerställas skall utbildningsplanen innehålla 
utbildningens syfte och mål, uppgifter om vilka kurser som eleven skall 
följa samt deltagande i arbetsplatsförlagt lärande och miljöpraktik. 
Regeringen vill liksom tidigare (se prop. 2003/04:140) understryka 
betydelsen av att den individuella studieplanen utformas efter elevens 
behov och intressen, följs upp, utvärderas och revideras vid behov och att 
detta sker tillsammans med eleven och dennes vårdnadshavare. Det är 
enligt regeringens mening rimligt att en studieplan som utformas för en 
elev med ett individuellt program även kan innehålla uppgifter om t.ex. 
deltagande i arbetsplatsförlagt lärande och miljöpraktik. För de elever 
som efter utredning har konstaterats vara i behov av särskilt stöd kan ett 
åtgärdsprogram vara en naturlig del av den individuella studieplanen.  
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Uppgifter i åtgärdsprogram avseende särskilda stödåtgärder samt i 
andra jämförbara handlingsplaner för en enskild elev avser naturligtvis 
ofta personliga förhållanden i den elevstödjande verksamheten. Vissa 
enskilda uppgifter i sådana dokument kan därför bli föremål för sekretess 
enligt 7 kap. 9 § sekretesslagen (1980:100), medan andra uppgifter, 
såsom uppgifter om frånvaro och studieresultat, blir offentliga. Viktigt att 
notera är också att om innehållet i ett åtgärdsprogram eller en 
handlingsplan tas in som en del i det formella beslutet i ett ärende om 
insatser i elevhälsoverksamheten eller annan särskilt stödjande 
verksamhet eller i annat sådant ärende blir samtliga uppgifter i 
handlingarna offentliga när ärendet är avslutat eller, om det sker 
dessförinnan, när det har expedierats. 

18.8 Information om elevs frånvaro  

Regeringens förslag: Om en elev är frånvarande i sådan utsträckning att 
det kan påverka elevens rätt till studiehjälp, skall rektor eller den rektor 
gett i uppdrag att utföra denna uppgift underrätta elevens vårdnadshavare 
om att eleven varit frånvarande. 

Regeringen skall få meddela ytterligare föreskrifter om skyldighet att 
underrätta vårdnadshavare om att elever varit frånvarande. 

Regeringens bedömning: På förordningsnivå bör införas en särskild 
bestämmelse om skyldigheten att rapportera elevers frånvaro till 
vårdnadshavarna, även när denna inte är så omfattande att elevens rätt till 
studiehjälp påverkas.  
 

Kommitténs förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. 
Informationsskyldigheten skall dock gälla även om eleven fyllt 18 år. 

Remissinstanserna: Skollagskommitténs förslag har föranlett 
uttalanden från många remissinstanser, med såväl positiva som negativa 
reaktioner. Svenska Kommunförbundet, Barnens rätt i samhället (BRIS), 
Lärarförbundet, kommunerna Gnosjö, Kalmar, Malmö, Mjölby, Nacka, 
Stockholm, Trosa, Åmål och Östersund liksom Föräldraalliansen i 
Stockholms stad har tillstyrkt förslaget. Göteborgs kommun har tillstyrkt 
men anser att skyldigheten inte skall gälla i de fall då eleven har eget 
hushåll och egen försörjning. Kommunförbundet Stockholms Län, 
Sveriges Skolkuratorers förening, Norrtälje och Svenljunga kommuner 
har anfört att vårdnadshavarna bör få en lagstadgad rätt att få information 
om sitt barns studieresultat och frånvaro även om det inte är aktuellt att 
dra in studiestödet. Socialstyrelsen anför att den underhållsskyldighet 
föräldrarna har tills barnet fyller 21 år om barnet studerar, rimligen 
medför en rättighet att få information om myndig elevs omfattande 
frånvaro. 
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Sveriges Elevråd – SVEA, Kommunförbundet Skåne, kommunerna 
Bjuv, Hörby, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Svalöv och Örkelljunga har 
avstyrkt förslaget. Riksdagens ombudsmän (JO) har avstyrkt förslaget om 
att underrättelseskyldigheten skall omfatta elever som har fyllt 18 år och 



 
 

 

 

ifrågasätter om vårdnadshavarnas ekonomiska intressen väger över den 
myndige elevens självbestämmanderätt på ett så långtgående sätt. 
Myndigheten för skolutveckling och Elevorganisationen i Sverige anför 
att underrättelse till myndiga elevers föräldrar om elevs frånvaro strider 
mot såväl lag som praxis och inte skall ges utan elevens medgivande. 
Skolväsendets överklagandenämnd konstaterar att det finns situationer då 
endast en förälder är barnets vårdnadshavare och att det då vara 
olämpligt att även den andre föräldern skall underrättas.  

Skälen för regeringens förslag: Gymnasieskolan är en frivillig 
skolform och någon motsvarighet till grundskolans skolplikt finns inte. 
Elevernas närvaro är emellertid en självklar förutsättning för såväl 
undervisningsplaneringen som elevernas kunskapsinhämtning. 
Vårdnadshavare har i dag rätt att få information om omyndiga elevers 
studiesituation.  

Skollagskommitténs förslag är i första hand utformat för att beakta 
föräldrars intresse av att få information om förhållanden som påverkar 
hushållets ekonomi. Studiehjälp är ett statligt studiestöd som lämnas till 
studerande i gymnasial utbildning t.o.m. vårterminen det år den 
studerande fyller 20 år. Centrala studiestödsnämnden (CSN) handlägger 
ärenden om studiehjälp. Bestämmelser om studiehjälp finns i 
studiestödslagen (1999:1395), studiestödsförordningen (2000:655) och i 
föreskrifter som har meddelats av CSN (CSNFS). Studiehjälp består av 
studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg och lämnas under de 
delar av ett läsår då eleven studerar (10 månader). Förhinder att delta i 
utbildningen på grund av sjukdom påverkar inte rätten till studiehjälp. 
Studiehjälp beviljas för studier som bedrivs på heltid. Elever med 
individuella program kan dessutom beviljas studiehjälp för deltidsstudier. 
Utbetalningen sker till den studerandes föräldrar eller annan 
vårdnadshavare enligt samma grunder som tillämpas vid utbetalning av 
allmänt barnbidrag. Är eleven myndig betalas studiehjälpen ut direkt till 
honom eller henne. 
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Som ovan nämnts lämnas studiehjälp som huvudregel endast för 
heltidsstudier. Skolorna har därför ålagts att kontinuerligt under året 
lämna rapporter till CSN om närvarosituationen i skolan. Varje månad 
skall skolan lämna rapporter med uppgifter bl.a. om elever som avbrutit 
sina studier, ändrat studieomfattning (t.ex. vid omfattande 
korttidsfrånvaro) eller som är frånvarande mer än 14 dagar av annan 
orsak än sjukdom. Skolans rapport om lägre studieomfattning än heltid 
leder till att CSN stoppar vidare utbetalningar av studiehjälp. CSN 
underrättar betalningsmottagaren, dvs. som regel elevens förälder eller, 
om eleven är myndig, eleven själv, om skolans rapportering och fattar 
beslut om indragning. Ett beslut om indragen studiehjälp kan överklagas 
hos Överklagandenämnden för studiestöd. När ett beslut om indragen 
studiehjälp fattats meddelar CSN även försäkringskassan om beslutet. 
Detta kan leda till att kassan omprövar eventuellt tidigare beslut om 
förlängt underhållsstöd eller barnpension eller att eleven inte räknas med 
i underlaget vid beräkning av bostadsbidrag och flerbarnstillägg. Den 
samlade ekonomiska effekten på familjens ekonomi kan därmed bli 



 
 

 

 

betydande om studiehjälpen dras in. Skollagskommittén har 
argumenterat för att föräldrar till elever i gymnasieskolan och 
motsvarande skolformer med hänsyn till sin underhållsskyldighet har ett 
berättigat intresse av att få information om förhållanden som påverkar 
denna skyldighet. Vissa skolor har utarbetat rutiner för information till 
föräldrarna när frånvaro börjar bli av sådan omfattning att rapportering 
till CSN kan bli aktuell. Skollagskommitténs förslag syftar till att 
klargöra skolans informationsskyldighet i detta hänseende.  

Regeringen instämmer med kommitténs förslag att en 
informationsskyldighet skall införas vid frånvaro. Enligt regeringens 
mening bör skolans rapporteringsskyldighet emellertid även tjäna andra 
syften än enbart familjeekonomiska. Enligt dagens läroplan för de 
frivilliga skolformerna (Lpf 94) har rektor ett särskilt ansvar för att 
föräldrarna får insyn i elevernas skolgång. Lärarna skall samverka med 
hemmen och informera om elevernas skolsituation och 
kunskapsutveckling. Att skolan informerar vårdnadshavare om elevers 
frånvaro är enligt regeringens mening en naturlig del av skolans ansvar 
att informera om elevens studiesituation. I likhet med flera 
remissinstanser (bl.a. BRIS, Sveriges Skolkuratorers förening, 
Kommunförbundet Stockholms Län, Gnosjö, Svenljunga och Norrtälje 
kommuner) anser regeringen att informationsplikten inte enbart skall 
avse situationer där eleven riskerar att bli utan studiehjälp, utan avse 
frånvaro i allmänhet som inte är obetydlig.  

Bestämmelser om frånvaro vid sjukdom, rektors möjlighet att bevilja 
ledighet, frånvarons betydelse för betygssättning etc. kommer, liksom i 
dag, att anges på förordningsnivå. Bestämmelser om skolans skyldigheter 
avseende rapportering av frånvaro hör logiskt sett ihop med 
bestämmelser om frånvaro och skall av denna anledning, samt på grund 
av sin detaljrikedom på motsvarande sätt anges i förordning. Skolans 
informationsskyldighet skall således ej, såsom i kommitténs förslag, 
begränsas till att endast avse sådan frånvaro som kan föranleda indragen 
studiehjälp, utan avse frånvaro i vidare bemärkelse. På förordningsnivå 
bör en bestämmelse införas som anger vid vilken typ av frånvaro som 
information skall lämnas, när skyldigheten att informera skall inträda, 
dvs. såväl vid hur omfattande frånvaro som hur snart information skall 
lämnas, samt vilken befattningshavare skyldigheten skall läggas på. 
Syftet med den tänkta bestämmelsen är att beakta inte bara föräldrarnas 
försörjningsansvar, utan föräldraansvaret i vidare bemärkelse. 

Det är viktigt att frånvarorapporteringen är rättvisande men det kan 
vara förenat med vissa svårigheter att avgöra huruvida en elevs frånvaro 
är lovlig eller inte i varje enskilt fall. Vårdnadshavare skall emellertid 
inte endast ges information om sådan frånvaro som är att betrakta som 
olovlig. Informationen skall avse all sådan frånvaro som inte är på 
förhand beviljad och den skall lämnas så snart frånvaron har en sådan 
omfattning att den inte är att betrakta som obetydlig. Informationen skall 
avse frånvarons omfattning, inte dess orsaker. Uppgifter om skälen till 
elevens frånvaro kan i vissa fall omfattas av sekretess.  
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Enligt läroplanen har rektor ett särskilt ansvar för att föräldrarna får 
insyn i elevernas skolgång. Därför bör rektor, eller den rektor utser, 
ansvara för att vårdnadshavarna informeras. 

Information om myndiga elevers frånvaro 

Flertalet remissinstanser har tillstyrkt kommitténs förslag om införande 
av en bestämmelse om information till hemmet vid elevs frånvaro. 
Samtliga remissinstanser som avstyrkt förslaget vänder sig mot att 
förslaget skall omfatta även myndiga elever. Regeringen instämmer med 
remissinstansernas invändning i detta avseende. En person som har fyllt 
18 år är myndig och bestämmer själv om sina personliga förhållanden. 
JO har i tidigare uttalanden uttryckt stöd för detta integritetsskydd. 
Regeringen delar JO:s utgångspunkt att det inte finns någon rättslig 
grund för skolan att kontakta en myndig elevs föräldrar i frågor som rör 
elevens förhållanden i skolan, annat än i rena nödsituationer. Även om 
det kan finnas ett intresse från föräldrar att få kännedom även om en 
myndig elevs skolsituation måste den myndiga elevens 
självbestämmanderätt enligt regeringens mening väga över föräldrarnas 
intressen, oavsett om de är av ekonomisk eller annan art. Regeringen 
föreslår därför att informationsskyldigheten skall innebära att 
informationen lämnas till elevens vårdnadshavare. Elever under 18 år 
som ingått äktenskap saknar, liksom myndiga elever, vårdnadshavare. 
Skolan skall således inte på eget initiativ lämna information om elevers 
frånvaro till myndiga elevers föräldrar. Det finns inga hinder för 
vårdnadshavare eller annan att begära ut information om t.ex. frånvaro 
avseende såväl myndiga som omyndiga elever i den mån den finns i 
allmän handling och inte omfattas av sekretess.  

Närvaro i gymnasieskolan  

Att utbildningen i gymnasieskolan är frivillig innebär enligt regeringens 
mening inte att det är frivilligt att delta i undervisningen. Någon 
närvaroplikt som motsvarar skolplikten i den obligatoriska skolan finns 
emellertid inte. Frånvaro från utbildning i gymnasieskolan regleras i dag 
i gymnasieförordningen i följande fall. Om eleven uteblir från 
undervisningen under mer än en månad i följd, utan att det har berott på 
sjukdom eller beviljad ledighet, skall han eller hon anses ha avgått från 
utbildningen. Om en elev vill avgå från utbildningen skall han eller hon 
anmäla detta till rektor. Om en elev på grund av sjukdom eller annan 
orsak inte kan delta i skolarbetet, skall hindret snarast anmälas till skolan. 
Rektor får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda 
angelägenheter. Rektor får vidare i mindre omfattning befria en elev från 
undervisning vissa undervisningspass eller från annat skolarbete. 
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Den elev som har i uppdrag att företräda andra elever i 
elevdemokratiskt arbete skall beviljas den ledighet från skolarbetet som 
uppdraget kräver. Elevföreträdare skall erbjudas kompensation för den 



 
 

 

 

undervisning som de går miste om på grund av uppdraget. 
Elevföreträdares rätt till kompensation för förlorad undervisning har 
behandlats i avsnitt 8.2.1. Eleverna är således skyldiga att anmäla hinder 
för deltagande i undervisning. Därmed finns det frånvaro från 
gymnasieskolan som är att betrakta som lovlig respektive olovlig. All 
frånvaro skall rapporteras till föräldrarna, oavsett om den beviljats på 
förhand eller ej. 

Gymnasiekommittén 2000 anger i sitt betänkande (SOU 2002:120) att 
eleverna, i och med att de börjat gymnasieskolan, har förbundit sig att 
delta i all den verksamhet som ingår i gymnasieutbildningen. Det bör 
enligt kommittén komma till uttryck i gymnasieförordningen att eleverna 
skall närvara i alla andra fall än vid sådan frånvaro som regleras i 
förordningen. Regeringen ansluter sig i princip till denna bedömning. Det 
förekommer att elever av olika skäl uteblir från stora delar av 
undervisningen, vilket får betydande konsekvenser för undervisningen 
både för eleven själv och för den övriga gruppen. Regeringen ser 
allvarligt på detta. Utbildning och betygssättning i gymnasieskolan 
förutsätter elevens närvaro. Det finns viktiga kompetenser som inte kan 
uppnås utan att delta i skolans undervisning.  

Regeringen har givit i uppdrag till Statens skolverk att informera om 
skolornas åligganden vad gäller rapportering av frånvaro till CSN enligt 
gällande bestämmelser. Informationen syftar till att bl.a. klargöra när en 
elev skall betraktas som aktivt studerande samt att stödja skolorna att 
utforma rutiner vid olovlig frånvaro vad avser information till såväl 
vårdnadshavare som CSN. Sådana rutiner skall syfta till att skolans 
kontakter med eleven och dennes vårdnadshavare samt andra 
myndigheter fungerar på ett rättssäkert, ändamålsenligt och enhetligt sätt. 
Uppdraget skall redovisas den 1 september 2005.  

18.9 Betyg och prövning 

Regeringens förslag: Vissa bestämmelser om betyg skall utan materiella 
förändringar flyttas från förordning till lag.  

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall få 
meddela närmare föreskrifter om prövning. 
 

 
316 

Skälen för regeringens förslag: Prövning kommer att kunna avläggas 
i gymnasieskolan även framdeles. Bestämmelserna bör utformas i 
enlighet med det system med ämnesbetyg som kommer att införas i 
gymnasieskolan enligt riksdagens beslut med anledning av förslagen i 
gymnasiepropositionen (prop. 2003/04:140, bet.2003/04:UbU13, rskr 
2004/05:4). Regeringen anser därför att vissa bestämmelser om 
betygssättning och bestämmelser om prövning i gymnasieskolan bör 
finnas i förordning även fortsättningsvis. Statens skolverk har bl.a. fått i 
uppdrag att göra en översyn av ämnen, kurser och betygskriterier och 
utforma dem så att de stödjer ett system med ämnesbetyg. Uppdraget 
skall redovisas den 1 februari 2006.  



 
 

 

 

18.10 Disciplinära åtgärder 

Regeringens förslag: Vissa bestämmelser om disciplinära åtgärder i 
gymnasieskolan skall utan materiella förändringar flyttas från förordning 
till lag. 

 
Skälen för regeringens förslag: I dagens skollag saknas bestämmelser 

om disciplinära åtgärder i gymnasieskolan. I likhet med andra skolformer 
lyfts, med viss språklig anpassning, bestämmelser om disciplinära 
åtgärder från förordningsnivå till lag. Bestämmelser om åtgärder för 
elevers trygghet och studiero samt omhändertagande av föremål finns i  
4 kap. 6–10 §§. Utöver dessa bestämmelser skall de bestämmelser om 
skriftlig varning, avstängning och förvisning samt beslut om avstängning 
eller förvisning med omedelbar verkan som i dag anges i 
gymnasieförordningen (1992:394) flyttas till lagen. Skälen till att 
disciplinära åtgärder flyttat till lag utvecklas i avsnitt 9.3. Syftet med 
dessa bestämmelser är främst elevens rättssäkerhet. Det måste vara 
tydligt att även i frivilliga skolformer måste vissa åtgärder vidtas för att 
komma till rätta med en elevs beteende innan eleven kan avskiljas från 
utbildningen. 

18.11 Rh-anpassad utbildning  

Regeringens förslag: Principerna för gymnasieskolans Rh-anpassade 
utbildning skall behållas. 

 
Skälen för regeringens förslag: Ungdomar under 21 år med svåra 

rörelsehinder och omfattande behov av anpassad undervisning, som har 
slutfört sista årskursen i grundskolan eller motsvarande och uppfyller de 
allmänna kraven för att söka till gymnasieskolan, har rätt till rh-anpassad 
gymnasieutbildning inom riksgymnasieverksamheten. Riksgymnasier för 
ungdomar med svåra rörelsehinder finns i Stockholm, Göteborg, Umeå 
och Kristianstad. Undervisning ges inom den kommunala 
gymnasieskolan. För närvarande går cirka 175 elever på Rh-anpassad 
gymnasieutbildning. 

Vid RH-gymnasierna kan eleverna följa undervisningen på nationella, 
specialutformade eller individuella program. De erbjuds dessutom en 
möjlighet att följa specialinriktade kursplaner som medger en särskild 
hänsyn till elevens funktionshinder. Eleverna kan få undervisning dels i 
mindre grupper, men har även möjlighet att få undervisning i vanlig 
gymnasieklass i den skola eleven tillhör. Därutöver erbjuds 
omvårdnadsinsatser i form av elevboende och habilitering. 
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Den enskilde elevens rätt till Rh-anpassad utbildning prövas i dag 
enligt 5 kap. 28 § skollagen (1985:1100) av Nämnden för Rh-anpassad 
utbildning (Rh-nämnden) som även förrättar antagningen till sådan 



 
 

 

 

utbildning. Nämndens verksamhet regleras i förordningen (1990:1110) 
med instruktion för Nämnden för Rh-anpassad utbildning. 

Det saknas anledning att förändra de principer som gällt sedan de 
nuvarande bestämmelserna om Rh-anpassad utbildning infördes. 
Bestämmelserna har emellertid anpassats till den terminologi som 
används i övrigt och nödvändiga redaktionella ändringar har gjorts.  

19 Utbildning på program i gymnasieskolan 

19.1 Inledning 

I detta kapitel behandlas frågor som avser utbildning på de olika typer av 
program som finns i gymnasieskolan. I likhet med vad som gäller för det 
föregående kapitlet har en större språklig och strukturell omarbetning av 
bestämmelserna varit nödvändig, även om flertalet bestämmelser inte är 
förändrade i sak.  
 
Regeringens förslag: Huvudprinciperna för utbildning på 
gymnasieskolans program skall ligga fast. Regleringen av utbildning med 
offentlig respektive enskild huvudman skall bli mer enhetlig. 
 
Skälen för regeringens förslag  

Gemensamma bestämmelser för programmen 

I enlighet med principen om att skollagens bestämmelser i så stor 
utsträckning som möjligt skall vara lika oavsett huvudman har vissa 
bestämmelser i detta kapitel omarbetats utan att någon materiell ändring 
är avsedd. Principen om likabehandling av huvudmän inom skolväsendet 
för barn och ungdom utvecklas i avsnitt 7.2.1. 

En fristående skola skall stå öppen för alla sökanden som uppfyller 
behörighetskraven. Undantag kan göras för sådana ungdomar vilkas 
mottagande eller fortsatta utbildning skulle medföra betydande 
organisatoriska och ekonomiska svårigheter för huvudmannen. Detta 
gäller utbildning inom såväl nationella som specialutformade program. 

Nationella program 

När det gäller mottagande till gymnasieskolans nationella program har 
riksdagen, efter förslag i prop. 2003/04:140, beslutat om utökade 
möjligheter för kommuner att i andra hand ta emot elever från andra 
kommuner eller utanför samverkansområdet och få rätt till 
interkommunal ersättning (frisök). Detsamma gäller för landsting som tar 
emot elever från kommuner som inte ingår i samverksansområdet för 
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utbildningen. Bestämmelserna, som träder i kraft den 1 juli 2007 har 
överförts till den föreslagna skollagen. 

Specialutformade program 

Enligt 5 kap. i dagens skollag kan styrelsen för utbildningen genom att 
kombinera karaktärsämneskurser från olika program inrätta 
specialutformade program. Till specialutformade program finns samma 
krav på behörighet som till nationella program. Dessa utbildningar är 
lokalt utformade program som motsvarar de nationella programmen, men 
med möjlighet till andra kurs- och ämneskombinationer än de som finns 
på nationella program. Alla kärnämneskurser skall ingå i utbildningen. 
Utöver dessa kan ingå kurser såväl i yrkesämnen som i övriga 
karaktärsämnen samt lokalt fastställda kurser. Utbildningen skall kunna 
ligga till grund för fortsatt utbildning på högskolenivå eller för 
yrkesverksamhet.  

Ett specialutformat program kan utformas gemensamt för en grupp 
elever eller individuellt för en elev. Det kan vara så att det i en kommun 
finns en elev som har en speciell intresseinriktning. Utbildningen kan då 
utformas för att tillmötesgå den elevens önskemål och behov. Styrelsen 
för utbildningen skall fastställa en plan för varje specialutformat 
program, oavsett om det är utformat för en enskild elev eller en grupp. 
Elevens rätt att fullfölja utbildningen är kopplad till denna plan. Om 
programmet är avsett för en grupp elever skall styrelsen även fastställa 
programmål.  

Praxis i kommunerna har lett till en kraftig ökning i utbudet av 
specialutformade program och alltfler elever får slutbetyg från ett 
specialutformat program. En elev som går på ett nationellt program kan 
under vissa förutsättningar byta studieväg och börja på ett individuellt 
utformat specialutformat program. Bytet kan t.ex. vara föranlett av ett 
stödbehov som ej kunnat tillgodoses på annat sätt. Det är inte ovanligt att 
eleverna byter studieväg och övergår till ett specialutformat program 
förhållandevis sent i utbildningen. Även i sådana fall gäller kravet på att 
styrelsen skall fastställa en plan för utbildningen. 

För att tillgodose ett lokalt eller regionalt utbildningsbehov har 
kommuner och fristående skolor utöver specialutformade program 
möjlighet att anordna lokala inriktningar knutna till nationella 
gymnasieprogram I likhet med utvecklingen på specialutformade 
program har lokala inriktningar blivit allt vanligare och alltfler elever 
finns på sådana utbildningar. 

 Regeringen angav i direktiven till Gymnasiekommittén 2000 (dir. 
2000:35) att det ökande antalet specialutformade program, lokala 
inriktningar och lokala kurser bidrar till att göra gymnasieskolan alltmer 
heterogen och svår att överblicka. Regeringen angav också att detta 
kunde medföra att vissa utbildningar blir alltför smala och specialiserade 
för att kunna fungera som en plattform för ett livslångt lärande och en 
fortsatt utveckling inom yrkesområdet. Gymnasiekommittén 2000 fick 
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därför i uppdrag att överväga behovet av specialutformade program. I 
och med att kommittén i sitt betänkande (SOU 2002:120) föreslog en helt 
ny struktur för gymnasieskolan lämnades emellertid inga förslag om 
specialutformade program. Det var dock kommitténs utgångspunkt att 
möjligheten att ha lokalt beslutade utbildningar borde finnas kvar. 

Att det finns en variation av utbildningar av hög kvalitet som utformas 
på lokal nivå är positivt. Regeringen ser emellertid också en utveckling 
som inte i alla delar ligger i linje med de specialutformade programmens 
ursprungliga syfte - att ge en utbildning som inte kan tillgodoses på de 
nationella programmen, men som är likvärdig med dessa. Statens 
skolverk (Skolverket) har i sin tillsyn konstaterat att det förekommer 
brister i kommunernas tillämpning av bestämmelserna om 
specialutformade program. Att alltfler elever byter program sent i 
utbildningen är en oroande tendens som väcker frågor om utbildningens 
likvärdighet.  

Regeringen anser att det mot den här bakgrunden finns skäl att i ett 
sammanhang se över hur reglerna för lokala inriktningar och 
specialutformade program tillämpas och bedöma om bestämmelserna 
behöver förändras. Eftersom Gymnasiekommittén 2000 inte yttrade sig 
avseende specialutformade program och frågan om eventuella 
förändringar således inte är utredd, kvarstår nuvarande bestämmelser tills 
vidare. Regeringen avser emellertid att låta göra en översyn av 
bestämmelserna om specialutformade program avseende såväl 
utbildningar för grupper som för enskilda elever, byte till specialutformat 
program som en stödåtgärd samt lokala inriktningar i gymnasieskolan. 
Utgångspunkt för denna översyn bör vara att bibehålla möjligheterna till 
en lokal variation av utbildningar samtidigt som kvalitet och 
likvärdighet, bl.a. vad gäller betyg och tillträde till högre utbildning, 
tillförsäkras. 

Det är regeringens avsikt att eventuella förslag om förändringar av 
bestämmelserna angående specialutformade program skall träda i kraft 
vid samma tidpunkt som den nya skollagen. 

Individuella program  

Individuella program kan särskilt inriktas mot studier på ett nationellt 
eller specialutformat program, programinriktade individuella program 
(PRIV). Dessa program skall alltid skall utformas för en grupp elever,  
men i lagen skall förtydligas att sådana kan genomföras antingen för en 
enskild elev eller för en grupp elever.  

Kravet på att PRIV skall utformas för en grupp elever infördes genom 
beslut av riksdagen efter förslag i propositionen Vissa skolfrågor m.m. 
(prop.1998/99:110, bet. 1999/2000: UbU5, rskr.1999/2000:15) i syfte att 
bl.a. öka förutsättningarna för fler elever att gå över till studier på ett 
nationellt program, stärka elevernas motivation till studier samt att höja 
statusen på individuella program. I författningskommentaren till förslaget 
angav regeringen att kravet på att alla PRIV skall utformas för en grupp 
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elever innebär att en elev alltid skall kunna söka ett PRIV i den mån det 
anordnas inom kommunen eller inom samverkansområdet. En elev som 
tagits in på ett individuellt program kan naturligtvis också läsa på ett 
PRIV även om han eller hon inte sökt den utbildningen i förväg. 
Regeringen har inte ändrat uppfattning i denna fråga. Att en utbildning 
skall utformas för en grupp elever medför att utbildningen utformas på 
förhand och utgör ett sökbart alternativ, dvs. det skall vara möjligt att öka 
till utbildningen. Kravet att PRIV skall utformas för en grupp elever 
utgör inget hinder för att anordna en sådan utbildning även för en enskild 
elev. Så kan vara fallet om t.ex. endast en elev har sökt eller på annat sätt 
kommit i fråga för den aktuella utbildningen. I syfte att klargöra detta 
formuleras nuvarande bestämmelse om. Någon materiell förändring är 
således inte avsedd. 

Regeringen anger i propositionen Kunskap och kvalitet – elva steg för 
utvecklingen av gymnasieskolan (prop. 2003/04:140) att en elev kan 
utifrån sina egna förutsättningar inom ramen för ett PRIV läsa 
gymnasiekurser, eller delar av sådana kurser, i kombination med olika 
stödinsatser för att bli behörig till gymnasieskolans nationella och 
specialutformade program. Detta sätt att arbeta har visat på goda resultat 
i många kommuner och innebär att elever i många fall kan fullfölja en 
gymnasieutbildning på tre eller fyra år. Riksdagens utbildningsutskott 
anger i sitt betänkande i anledning av den nämnda propositionen (bet. 
2003/04:UbU13, s. 55) att kommunerna så långt det är möjligt bör 
erbjuda elever PRIV.  

I budgetpropositionen för år 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr.16) 
föreslogs, i enlighet med vad som aviserats i propositionen Kunskap och 
kvalitet – elva steg för utvecklingen av gymnasieskolan (prop. 
2003/04:140), att utbildningen på individuella program normalt skall 
bedrivas på heltid. Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens 
förslag (bet 2004/15:UbU1, rskr 2004/05:124). Förslaget som träder i 
kraft den 1 juli 2006 med vissa övergångsbestämmelser har arbetats in i 
den föreslagna skollagen. Det utökade åliggandet för kommunerna 
kompenseras genom att det generella statsbidraget höjs med 450 miljoner 
kronor årligen fr.o.m. den 1 juli 2006. Regeringen avser att ge 
Myndigheten för skolutveckling i uppdrag att stödja och stimulera 
kommuners och skolors arbete med individuella program så att det finns 
en god beredskap att erbjuda utbildning av god kvalitet när skyldigheten 
att erbjuda undervisning på heltid inträder. Regeringen avser även att ge 
Skolverket i uppdrag att på nationell nivå följa utvecklingen inom 
individuella program samt analysera hur de resurser, som fr.o.m. den 1 
juli 2006 kommer att tillföras kommunerna med anledning av 
kommunernas utökade åliggande vad avser individuella program, har 
använts. 
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19.2 Fristående gymnasieskolor  

Regeringens förslag: En fristående gymnasieskola skall få anordna 
utbildning på individuella program. 
 

Kommitténs förslag: Kommittén har inte behandlat de delar av 
skollagen som särskilt avser gymnasieskolan.  

Fristkommittens förslag: Förslagen från kommittén för uppföljning 
av resursfördelning till fristående grundskolor (Fristkommittén) 
överensstämmer i huvudsak med regeringens förslag. 

Remissinstanserna (Fristkommittens förslag): Flertalet av de 
instanser som yttrat sig över förslaget är positiva. Statens skolverk anser 
att förslaget inte är ordentligt utrett och att frågan om hur intagningen 
skall gå till inte har behandlats. Botkyrka kommun anser att utredningens 
förslag bör skjutas på framtiden och att programmets nuvarande former 
bör utredas mer ingående utifrån de erfarenheter kommunerna har. 
Lärarnas Riksförbund instämmer inte i utredningens förslag och hänvisar 
till att frågan behandlas i Gymnasiekommitténs översyn av 
gymnasieskolans programstruktur. 

Gymnasiekommitténs förslag: Överensstämmer huvudsakligen med 
regeringens förslag. 

Remissinstanserna (Gymnasiekommitténs förslag): Ingen 
remissinstans har motsatt sig förslaget att också fristående skolor skall få 
ta emot elever som saknar godkända betyg i något eller några av de 
behörighetsgivande ämnena från grundskolan.  

Skälen för regeringens förslag: I propositionen Fristående skolor 
(prop. 2001/02:35) bedömde regeringen att ett ställningstagande om rätt 
för fristående gymnasieskolor att anordna individuella program borde 
göras först efter det att Gymnasiekommittén 2000 hade redovisat sitt 
arbete. Bakgrunden var att den s.k. Fristkommittén i betänkandet 
Fristående gymnasieskolor – hot eller tillgång? (SOU 2001:12) hade 
föreslagit att en fristående gymnasieskola under vissa förutsättningar 
skulle få anordna utbildning på individuella program. 
Gymnasiekommittén 2000 föreslog i sitt betänkande (SOU 2002:120) att 
obehöriga elever, på samma sätt som behöriga elever, skall ha en rätt att 
söka och bli preliminärt antagna till utbildning inom en sektor i en 
kommunal skola eller vid en fristående skola. 
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I dag är det inte möjligt för en fristående gymnasieskola få bidrag för 
utbildning på individuella program. Enligt regeringens bedömning har 
många gymnasieskolor med enskild huvudman en lämplig pedagogik och 
kompetens och bedriver med framgång sådana verksamheter som passar 
för elever med svårigheter i skolan och andra problem. Många fristående 
skolor har även efterfrågat möjligheter att anordna individuella program 
för de elever som av någon anledning inte kan följa hela det ordinarie 
kursutbudet. En sådan lösning kan innebära utökade 
utbildningsmöjligheter för de elever som har särskilda utbildningsbehov, 



 
 

 

 

men även göra det möjligt för obehöriga elever att ta del av innehållet i 
sådana nationella kurser som de har förutsättningar att tillgodogöra sig, 
utan att begränsas av det utbud av kurser som erbjuds av hemkommunen. 

Det är enligt regeringens mening rimligt att även en gymnasieskola 
med enskild huvudman skall kunna anordna individuellt utformad 
utbildning för elever som ännu inte uppnått behörighet för nationella och 
specialutformade program. Regeringen föreslår därför att en sådan 
möjlighet införs. Förslaget syftar till att uppnå mer likvärdiga villkor och 
förbättrade möjligheter för elever att få en individuell studiegång av hög 
kvalitet. Utbildningen skall normalt bedrivas på heltid oavsett vilken 
huvudman som anordnar den och samma krav ställs avseende 
utbildningens kvalitet. Förslaget innebär att valfriheten ökar för 
obehöriga elever såtillvida att eleven kan välja att söka till ett individuellt 
program som anordnas av en fristående skola. Även elever från den 
obligatoriska särskolan som vid prövning enligt 14 kap. 3 § bedöms 
kunna gå i gymnasieskolan får erbjudas utbildning på individuella 
program som anordnas av en enskild huvudman. Dessa elever är, i likhet 
med andra obehöriga elever, i dag hänvisade till den utbildning som 
erbjuds av hemkommunen.  

Vad gäller kostnaderna för elevens utbildning krävs en särskild lösning 
som avviker från gängse metoder att fastställa ersättningsnivåer för 
nationella och specialutformade program. Eftersom individuella program 
skall anpassas efter den enskilde eleven, förutsätter en sådan lösning som 
här avses att elevens hemkommun och den enskilda huvudmannen gör en 
överenskommelse om det bidrag som skall utgå i varje enskilt fall.  

För de ungdomar som i dag önskar läsa ett individuellt program 
utanför hemkommunen eller ett eventuellt samverksansområde, torde en 
förutsättning för att huvudmannen för den aktuella utbildningen skall ta 
emot en elev vara att huvudmannen kommer överens med 
hemkommunen ersättningen. På motsvarande sätt kommer den ersättning 
som skall utgå för kostnaderna för individuella program hos en enskild 
huvudman att behöva fastställas genom en överenskommelse mellan den 
enskilda huvudmannen och elevens hemkommun. Även i detta avseende 
jämställs såldes villkoren för enskilda och offentliga huvudmän.  

Att enskilda huvudmän får anordna individuella program påverkar inte 
hemkommunens skyldighet att erbjuda sådan utbildning. 

Andra utbildningsanordnare 

Även andra utbildningsanordnare än sådana som i dag kan erbjuda 
gymnasieutbildning, erbjuder sådana utbildningar som kan vara lämpliga 
för elever med varierande behov och förutsättningar. Folkhögskolorna 
bör exempelvis kunna erbjuda möjligheter för ungdomar som inte 
påbörjat eller som avbrutit sina gymnasiestudier att komplettera sina 
kunskaper och därmed förbättra sina framtida möjligheter till studier eller 
anställning. Utredningen om entreprenader i gymnasieskolan m.m. (dir. 
2004:04) har bl.a. i uppdrag att överväga olika möjligheter för kommuner 
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att avtala om utbildning på entreprenad för elever som av olika skäl inte 
sökt, inte tagits emot på, eller avbrutit utbildning på någon av de 
nationella studievägarna i gymnasieskolan. 

20 Gymnasiesärskolan 

20.1 Inledning 

 
Regeringens förslag: Huvudprinciperna för utbildning inom 
gymnasiesärskolan skall ligga fast. De principer som gäller för 
offentliga huvudmän skall till stora delar göras tillämpliga även för 
fristående skolor. 
 
Kommitténs förslag: Kommittén har i sitt betänkande inte lämnat 

förslag avseende gymnasiesärskolan, med hänvisning till den då 
pågående utredningen av utbildning för barn och ungdomar med 
utvecklingsstörning (Carlbeck-kommittén).  

Skälen för regeringens förslag: Särskolan som skolform består idag 
av den obligatoriska särskolan och gymnasiesärskolan. Läroplanen för de 
frivilliga skolformerna (Lpf 94) gäller för såväl gymnasieskolan som 
gymnasiesärskolan. Däremot har gymnasiesärskolan egna kursplaner 
som är anpassade till skolformen och till de olika behov skolan skall 
kunna tillgodose för varje elev. Gymnasiesärskolans elever är 
garanterade en minsta undervisningstid på 3 600 timmar. De nationella 
och specialutformade programmen omfattar såväl kärnämnen som 
karaktärsämnen. Kärnämnena i denna utbildningsform är svenska 
alternativt svenska som andraspråk, engelska, samhällskunskap, 
religionskunskap, matematik, idrott och hälsa samt estetisk verksamhet. 
Läsåret 2004/05 gick 7 141 elever i gymnasiesärskolan. Av dessa gick  6 
791 elever i kommunala och landstingskommunala skolor.  

Förslagen från Carlbeck-kommittén bereds för närvarande inom 
Utbildnings- och kulturdepartementet. Med anledning av detta lämnar 
regeringen i detta sammanhang inte förslag som innebär några större 
materiella förändringar för gymnasiesärskolan. Den obligatoriska 
särskolan behandlas i avsnitt 14.  

Förslagen i detta kapitel innebär en anpassning av bestämmelserna om 
gymnasiesärskolan i 1985 års skollag till den struktur som föreslås för 
övriga delar av skolväsendet. Detta innebär, precis som för övriga 
skolformer, att vissa bestämmelser förs över från förordning till lag. 
Detta gäller t.ex. disciplinära åtgärder och betyg. Därutöver görs en 
språklig anpassning samt ändringar med hänsyn till 
skolformsgemensamma bestämmelser. Vidare görs även beträffande 
gymnasiesärskolan sådana ändringar som föranleds av att också 
utbildning som anordnas av enskilda huvudmän förs till samma kapitel 
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som behandlar verksamhet i offentlig regi. Bakgrunden behandlas 
närmare i avsnitt 7.2.1. 

Särskolan utgör för närvarande en skolform som omfattar såväl den 
obligatoriska särskolan som gymnasiesärskolan. Den obligatoriska 
särskolan och gymnasiesärskolan föreslås bilda egna skolformer och 
därmed behandlas i skilda kapitel i den nya skollagen. I praktiken 
förhåller det sig delvis så redan i dag då utbildningen på grundskole- 
respektive gymnasienivå regleras i olika förordningar, 
särskoleförordningen och gymnasiesärskoleförordningen.  

20.2 Allmänna bestämmelser om gymnasiesärskolan 

20.2.1 Utbildningens syfte och målgrupp 

Regeringens förslag: Gymnasiesärskolan skall ge elever med 
utvecklingsstörning en till varje elevs förutsättningar anpassad utbildning 
som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i gymnasieskolan.  

Utbildningen i gymnasiesärskolan skall vända sig till ungdomar vars 
skolplikt upphört och vilka bedöms inte kunna gå i gymnasieskolan 
därför att de har en utvecklingsstörning. 

Frågan om den unge kan gå i gymnasieskolan skall prövas av dennes 
hemkommun. 

 
Kommitténs förslag: Överensstämmer med regeringens förslag.  

Kommittén har emellertid inte, med hänvisning till det pågående arbetet i 
Gymnasiekommittén 2000, lämnat förslag till någon bestämmelse om 
gymnasiesärskolans syfte.  

Remissinstanserna: Carlbeck-kommittén anger i sitt remissvar att 
barn och unga med utvecklingsstörning bör benämnas som personer med 
utvecklingsstörning och inte utvecklingsstörda personer och framhåller 
att det är angeläget att benämningar av äldre slag justeras till ett mer 
modernt språkbruk. Förslaget har i övrigt inte kommenterats av 
remissinstanserna. 

Skälen för regeringens förslag: I bestämmelserna i dagens skollag 
anges att syftet med särskolan är att ”ge utvecklingsstörda barn och 
ungdomar en till varje elevs förutsättningar anpassad utbildning som så 
långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan och 
gymnasieskolan”. Det är angeläget att äldre benämningar anpassas till ett 
mer modernt språkbruk. Därför anges, i likhet med kommitténs förslag, 
målgruppen för gymnasiesärskolan vara elever med utvecklingsstörning. 
Gymnasiesärskolan skall ge dessa elever en till varje elevs 
förutsättningar anpassad utbildning som så långt det är möjligt motsvarar 
den som ges i gymnasieskolan. Förändringen syftar till att sätta eleven 
och inte funktionshindret i fokus. Samma ändring föreslås för den 
obligatoriska särskolan. 
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En bestämmelse om gymnasiesärskolans specifika syfte saknas i 
dagens skollag. I läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) anges 



 
 

 

 

att gymnasiesärskolan bygger på den obligatoriska särskolan och att 
gymnasiesärskolans uppgift är att utifrån varje elevs förutsättningar 
fördjupa och utveckla elevernas kunskaper som en förberedelse för ett 
meningsfullt vuxenliv i arbete, boende och fritid. Det är naturligt att det i 
likhet med övriga skolformer i skollagen formuleras ett syfte även för 
denna skolform och att gymnasiesärskolans syfte beskrivs i förhållande 
till gymnasieskolans syften. Dessa beskrivs i avsnitt 18. Regeringen 
avser att återkomma i frågan i samband med en proposition om 
utbildning för elever med utvecklingsstörning. 

Ungdomar med utvecklingsstörning har rätt till utbildning i 
gymnasiesärskolan om de bedöms inte kunna gå i gymnasieskolan. 
Enligt regeringens mening är det kommunen som själv skall avgöra vem 
inom kommunen som har att göra bedömningar och fatta beslut enligt 
bestämmelserna om rätt till utbildning. När det gäller elevers rätt till 
utbildning i gymnasiesärskolan föreslås därför att regleringen utformas 
så att det framgår att det är hemkommunen som skall göra bedömningen 
av huruvida en elev inte kan gå i gymnasieskolan på grund av 
utvecklingsstörning, inte såsom tidigare styrelsen för utbildningen. 
Bedömningen skall således göras av hemkommunen oavsett vilken 
huvudman som sedermera anordnar utbildningen för den enskilda eleven. 

20.2.2 Mottagande, antagning och avgifter 

Regeringens förslag: Frågor om mottagande och antagning av elever till 
utbildning i gymnasiesärskolan skall prövas av den huvudman som 
anordnar utbildningen. Huvudmannen skall därvid avgöra om en elev i 
gymnasiesärskolan skall gå på ett nationellt, specialutformat eller ett 
individuellt program.  

Begreppet antagning skall genomgående användas i stället för 
intagning. 

Huvudmannen skall vidare avgöra om en elev på det individuella 
programmet skall få yrkesträning eller verksamhetsträning. 

Regeringen får meddela föreskrifter om urval mellan mottagna 
sökande. 

Regleringen i fråga om avgifter skall i huvudsak vara densamma som 
för gymnasieskolan.  

 
Kommitténs förslag: Kommittén har inte föreslagit någon ändring av 

nuvarande ordning. 
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Skälen för regeringens förslag: I dagens skollag anges att styrelsen 
för särskolan skall avgöra om en elev i gymnasiesärskolan skall gå på ett 
nationellt, ett specialutformat program eller ett individuellt program. 
Styrelsen avgör vidare om eleven inom det individuella programmet skall 
få yrkesträning eller verksamhetsträning. I enlighet med den 
övergripande principen att villkor för offentliga och enskilda huvudmän 
skall jämställas föreslås att en bestämmelse införs som innebär att 
huvudmannen skall avgöra vilket program en elev skall gå på. 



 
 

 

 

Huvudmannen avgör vidare om en elev på det individuella programmet 
skall få yrkesträning eller verksamhetsträning. Huvudmannens 
bedömningar i dessa avseenden skall grundas på elevens behov och 
förutsättningar. Förändringen stärker vidare den enskilde elevens 
valfrihet. 

Att utmönstra begreppet intagning ur skollagens bestämmelser om 
gymnasieutbildning är enbart en språklig förändring. Förslaget, som 
överensstämmer med vad som föreslås för gymnasieskolan, utvecklas 
närmare i avsnitt 18.6. 

Regleringen i fråga om avgifter skall vara densamma som för 
gymnasieskolan. Bestämmelsen om avgiftsfrihet i skollagen skall enligt 
regeringens förslag kompletteras så att det uttryckligen omfattar avgifter 
i samband med ansökan om plats vid en skolenhet även när skolan drivs 
av en offentlig huvudman. I dessa delar hänvisas till avsnitt 18.4.  

20.2.3 Utvecklingssamtal 

Regeringens bedömning: Närmare bestämmelser om utvecklingssamtal 
i gymnasiesärskolan bör införas på förordningsnivå.  
 

Kommitténs förslag: Enhetliga bestämmelser om utvecklingssamtal 
tas in i skollagen. Inget förslag har lämnats om utvecklingssamtal i 
gymnasiesärskolan. 

Remissinstanserna: Lämnar inga synpunkter i denna del. 
Skälen för regeringens förslag: Bestämmelser om utvecklingssamtal 

saknas i dagens regelsystem för gymnasiesärskolan. Genom förslaget om 
en gemensam bestämmelse om utvecklingssamtal i 4 kap. 20 § kommer 
krav att ställas på att även elever och elevers vårdnadshavare i 
gymnasiesärskolan fortlöpande skall informeras om elevens utveckling, 
se avsnitt 9.5. Bestämmelsen föreslås nämligen gälla för alla skolformer 
och för skolenheter med såväl offentlig som enskild huvudman. Närmare 
bestämmelser om utvecklingssamtal och andra former för denna 
information föreslås för övriga skolformer i respektive skolformskapitel. 
För gymnasiesärskolans del lämnas emellertid inget sådant förslag. Den 
närmare regleringen bör enligt regeringens mening ske på 
förordningsnivå, när det gäller denna skolform. 

20.2.4 Betyg 

Regeringens förslag: Huvudprinciperna för betygssättning inom 
gymnasiesärskolan skall behållas och göras direkt tillämpliga för 
fristående skolor. Bestämmelser om betyg och kursplaner skall flyttas 
från förordning till lag. Benämningen Godkänd i de olika betygsstegen 
skall ersättas med Godkänt.  
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Kommitténs förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. 



 
 

 

 

Skälen för regeringens förslag: Bestämmelserna om betyg finns i dag 
i gymnasiesärskoleförordningen (1994:741) såvitt gäller 
gymnasiesärskola som bedrivs av en offentlig huvudman. Enligt 2 kap. 9 
§ förordningen (1996:1206) om fristående skolor skall dessa tillämpas 
även vid fristående gymnasiesärskolor. I enlighet med de övergripande 
principerna i denna lag föreslås att bestämmelser om betyg överförs från 
förordning till lag. Någon annan materiell förändring föreslås inte än att 
benämningen Godkänd ändras till Godkänt. Detta utvecklas närmare i 
avsnitt 9.6.2.  

Kursbetygen kommer att leva kvar för gymnasiesärskolans del ännu en 
tid. De förslag som lämnats av Carlbeck-kommittén i betänkandet För 
oss tillsammans (SOU 2004:98) om ämnesbetyg i enlighet med vad 
riksdagens sedermera beslutat för gymnasieskolan (prop. 2003/04:140, 
bet. 2003/04: UbU13, rskr 2004/05:4) är under beredning. Regeringen 
avser att återkomma till riksdagen om utformningen av betygen i 
gymnasiesärskolan i en senare proposition. 

20.3 Gymnasiesärskola med offentlig huvudman 

Regeringens förslag: Huvudprinciperna för utbildning i 
gymnasiesärskola med offentlig huvudman skall ligga fast. 
 
Skälen för regeringens förslag: I avsnitt 20.1 redovisas bakgrunden 

till att det i denna lagrådsremiss inte föreslås några omfattande materiella 
förändringar beträffande sådan gymnasiesärskola som anordnas av 
offentliga huvudmän. Följaktligen kommer de nu gällande principerna att 
gälla avseende hemkommunens ansvar för att utbildning kommer till 
stånd, mottagande i annan kommun än i hemkommunen, utbud av 
studievägar och dimensioneringen av antalet platser samt möjligheten att 
anordna utbildning inom landsting. Kommuners skyldighet att vid 
utformningen av gymnasiesärskolan beakta vad som för eleverna är 
ändamålsenligt ur kommunikationssynpunkt och placering vid skolenhet 
samt skyldigheten för kommuner och landsting att anordna kostnadsfri 
skolskjuts bibehålls likaså.  

Interkommunal ersättning 

Enligt nuvarande ordning kan en kommun i sin gymnasiesärskola i vissa 
fall ta emot en elev från en annan kommun och har då rätt till 
interkommunal ersättning. Om inte de berörda kommunerna kommer 
överens om annat, skall hemkommunen betala det belopp som regeringen 
beslutat. Denna situation uppstår i ett fåtal fall årligen och det är då fråga 
om utbildningar som är utformade för en enskild elevs unika behov och 
förutsättningar. Det ligger i sakens natur att det är förenat med stora 
svårigheter för regeringen att avgöra vad en sådan utbildning skall få 
kosta, men det är naturligtvis svårt även för en kommun att avgöra på 
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vilka grunder ersättningen för en sådan utbildning skall beräknas. 
Regeringen har uppmärksammat detta problem men anser att nuvarande 
principer för interkommunal ersättning skall fortsätta gälla.  

20.4 Gymnasiesärskola som anordnas vid en fristående 
skola  

Regeringens förslag: Huvudprinciperna för utbildning i 
gymnasiesärskola som anordnas av en fristående skola skall ligga fast. 
Om det inte finns plats för alla sökande till en fristående skolenhet 
med gymnasiesärskola som anordnas av enskild, skall urvalet ske efter 
grunder som har godkänts av Statens skolverk. 
 
Skälen för regeringens förslag: Kommuner är huvudmän för 

särskolan enligt 1 kap. 5 § i dagens skollag. Enligt 1 kap. 3 § och 9 kap. 8 
b § i dagens skollag kan det även finnas fristående gymnasiesärskolor. I 
enlighet med det som anförts inledningsvis i detta avsnitt om regeringens 
skäl för att i denna lagrådsremiss inte föreslå några materiella 
förändringar för gymnasiesärskolan saknas det skäl att förändra 
huvudprinciperna för de nuvarande bestämmelserna om utbildning i 
gymnasiesärskola med enskild huvudman. I lagen tydliggörs möjligheten 
för en elev som bedöms tillhöra målgruppen för gymnasiesärskolan att 
tas emot och fullfölja sin utbildning vid en skolenhet med 
gymnasiesärskola som anordnas av enskild huvudman. Likaså bibehålls 
principerna för huvudmannens rätt till bidrag från elevens hemkommun. 
I enlighet med vad som föreslås för den obligatoriska särskolan föreslås 
även för gymnasiesärskolan att, om det inte finns plats för alla sökande 
till en skolenhet med gymnasiesärskola som anordnas av enskild, skall 
urvalet ske efter grunder som har godkänts av Statens skolverk.  

21 Utbildning på entreprenad m.m. 

21.1 Inledning 

Förslagen i detta kapitel syftar till att göra gällande bestämmelser om 
bl.a. entreprenadverksamhet i olika utbildningsformer mer överskådliga 
och enhetliga. Bestämmelser från olika författningar har därför 
sammanförts i ett särskilt kapitel. Däremot lämnas endast smärre förslag 
på materiella förändringar avseende entreprenadverksamhet i denna 
lagrådsremiss. I avvaktan på förslagen från den pågående utredningen 
om entreprenader i gymnasieskolan m.m. (dir. 2004:4) görs i detta 
sammanhang endast följdändringar i skollagens kapitel om entreprenader 
m.m. Utredaren skall presentera sitt förslag den 1 oktober 2005. 
Regeringen bedömer att vidare ställningstaganden kommer att göras i 
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olika avseenden när utredningens förslag beretts på Utbildnings- och 
kulturdepartementet. 

 
Regeringens förslag: Bestämmelser om entreprenad skall förtydligas 
och sammanföras till ett kapitel i skollagen. Med entreprenad skall 
avses att kommuner eller landsting med bibehållet huvudmannaskap 
sluter avtal med en enskild om att utföra uppgifter inom utbildning 
eller annan verksamhet enligt skollagen. De bestämmelser som finns 
för en utbildning eller en annan verksamhet skall i huvudsak även 
gälla vid entreprenad. 

Kommunen skall få sluta avtal med någon annan kommun om att 
denna skall utföra kommunens uppgifter inom förskolan, 
fritidshemmet eller sådan pedagogisk verksamhet som avses i 18 kap. 
skollagen (samverkan). 

Det bemyndigande som i dag finns i lagen (1993:802) om 
entreprenadförhållanden inom skolan (entreprenadlagen) skall också 
överföras till skollagen. 
 
Kommitténs förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens 

förslag. Kommittén har dock inte föreslagit att även uppgifter inom sådan 
pedagogisk verksamhet som avses i 18 kap. skollagen skall få läggas ut 
på entreprenad. Kommittén har inte heller föreslagit att det av lagtexten 
uttryckligen skall framgå att de bestämmelser som finns för en utbildning 
eller annan verksamhet enligt skollagen i huvudsak även skall gälla vid 
entreprenad, eller att entreprenadlagens bemyndigande överförs till 
skollagen. 

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser är positiva till förslaget. 
Som en allmän synpunkt framkommer att vissa remissinstanser önskar att 
dagens förbud mot entreprenader, t.ex. vad gäller grundskolan, tas bort 
och att kommunerna själva skall avgöra om vissa delar av verksamheten 
skall få läggas ut på entreprenad. Riksdagens ombudsmän (JO) anför att 
det bör övervägas om det inte för tydlighetens skull i skollagen bör 
finnas en föreskrift om att de bestämmelser som finns för en utbildning 
även skall gälla vid entreprenad. Handikappförbundens samarbetsorgan 
understryker vikten av att möjligheten att driva fristående skolor aldrig 
får ersättas av en möjlighet för kommuner att låta enskilda juridiska 
personer bedriva skola under kommunalt huvudmannaskap. 
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Skälen för regeringens förslag: Entreprenadverksamhet regleras på 
flera ställen i skollagen och i entreprenadlagen. Bestämmelserna reglerar 
delvis olika förhållanden. De skillnader som finns mellan 
utbildningsformerna i olika avseenden påverkar även förutsättningarna 
för entreprenadverksamheten i skolan och på andra områden. Regeringen 
anser att det är en brist att det saknas en enhetlig definition av begreppet 
entreprenad i nuvarande skolförfattningar. En definition kan underlätta 
särskiljandet av entreprenad inom skolförfattningarnas område från 
annan kommunal respektive enskild verksamhet samt ge begreppet 
entreprenad stadga i skollagstiftningen, så att de tolkningssvårigheter 
som tidigare förelegat kan undvikas i framtiden. Med entreprenad avses i 



 
 

 

 

detta sammanhang att en kommun eller ett landsting med bibehållet 
huvudmannaskap uppdrar åt en enskild att för kommunens eller 
landstingets räkning utföra viss kommunal verksamhet. Kommunen eller 
landstinget ansvarar i egenskap av huvudman för verksamhetens innehåll 
men låter någon annan sköta själva utförandet. Bibehållet 
huvudmannaskap innebär att även om en entreprenör av en kommun eller 
ett landsting ges i uppdrag att utföra uppgifter inom t.ex. utbildning så är 
det fortfarande fråga om en kommunal verksamhet i förhållande till 
brukarna, dvs. barn, elever och vårdnadshavare. Huvudmannen beslutar 
om verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet samt ansvarar 
för uppföljning och utvärdering av verksamheten. 

Enligt kommunallagen (1991:900) ansvarar kommunen eller 
landstinget även för kontroll och uppföljning av att entreprenören 
verkligen fullföljer sina åtaganden enligt avtalsvillkoren. Den ansvariga 
nämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
nationella mål samt de övriga mål och riktlinjer som gäller för 
verksamheten. Nämnden skall också se till att verksamheten bedrivs på 
ett i övrigt tillfredställande sätt och att avtalet utformas så att 
medborgarna tillförsäkras insyn i hur entreprenören utför uppgiften. 

Entreprenad skall inte sammanblandas med bidragsfinansierad enskild 
verksamhet. En sådan verksamhet föreligger när t.ex. en kommun ger 
bidrag till en enskild som bedriver egen verksamhet utan något uppdrag 
direkt från kommunen, exempelvis en förskola med enskild huvudman. 
Kommunen är då inte huvudman och har inget direkt ansvar för 
verksamheten gentemot brukarna. Begreppet enskild definieras i den nya 
skollagens första kapitel. 

En kommun eller ett landsting får enligt nuvarande bestämmelser inte 
sluta entreprenadavtal med en annan kommun, ett annat landsting eller 
statligt organ i annat fall än om utförande av kommunens uppgifter inom 
förskolan, fritidshemmet eller sådan pedagogisk verksamhet som avses i 
18 kap. i förslaget till ny skollag. Någon förändring i detta avseende 
föreslås inte eftersom den pågående utredningen om entreprenader i 
gymnasieskolan m.m. (dir. 2004:4) har i uppdrag att bl.a. analysera 
denna fråga. Inte heller föreslås förändringar vad gäller kommuners och 
landstings möjlighet att sluta samverkansavtal med andra kommuner och 
landsting. 

De bestämmelser som finns för en utbildning i skollagen och andra 
författningar på skolområdet, exempelvis läroplaner och kursplaner, 
gäller även vid entreprenad, liksom reglerna om vem som skall sätta 
betyg. Detta följer av att kommunen eller landstinget är huvudman för 
verksamheten. Kravet i förslaget till 4 kap. 22 § skollagen att betyg skall 
beslutas av behörig lärare skall dock inte gälla vid entreprenad. 
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Kommittén har förslagit att den tystnadsplikt som i dag gäller enligt 
entreprenadlagen skall överföras till kapitlet om entreprenad i skollagen. 
Bestämmelser om tystnadsplikt för personal i enskild verksamhet som 
bedrivs med stöd av skollagen, t.ex. entreprenadverksamhet, införs dock i 
kapitlet Övriga föreskrifter. Därmed behövs inga särskilda bestämmelser 
om tystnadsplikt i kapitlet om utbildning på entreprenad m.m. Till 



 
 

 

 

skillnad från vad kommittén har föreslagit skall dock det bemyndigande 
som finns i entreprenadlagen för regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer att meddela ytterligare föreskrifter överföras till 
kapitlet om utbildning på entreprenad m.m. i skollagen. 

Entreprenader i förskola, fritidshem och förskoleklass 

Gällande bestämmelser ger stor frihet att lägga ut utbildning inom det 
som i dag benämns förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och 
förskoleklass på entreprenad till en enskild. De enda begränsningar som 
finns avser överlämnandet av myndighetsutövning. Någon förändring i 
sak är inte avsedd. Gränsen mellan förskola eller fritidshem på 
entreprenad, som bygger på ett avtal mellan kommunen och 
entreprenören, och enskild förskola eller fritidshem som bygger på ett 
beslut av kommunen om bidrag enligt 2 a kap. 17 § i dagens skollag är 
oklar. Genom att samla bestämmelserna om entreprenad i ett eget kapitel 
kan gränserna bli tydligare på detta område. Detsamma gäller 
förskoleklassen och andra utbildningsformer. En definition av begreppet 
entreprenad i lagen är också ämnad att tydliggöra skillnaden. 

21.2 Uppgifter som inte är hänförliga till undervisningen 

Regeringens förslag: I entreprenadkapitlet skall föras in en bestämmelse 
som innebär att kommuner, inom grundskola, obligatorisk särskola, 
gymnasieskola och gymnasiesärskola får överlämna uppgifter som inte är 
hänförliga till undervisningen på entreprenad. 

 
Skälen för regeringens förslag: Enligt 3 kap. 16 § kommunallagen 

(1991:900) får en kommun efter beslut av fullmäktige lämna över vården 
av en kommunal angelägenhet, för vilken särskild ordning inte 
föreskrivits, till en enskild. Bestämmelsen innebär att en kommun inte 
endast med stöd av kommunallagen kan lämna över sådana uppgifter på 
entreprenad, för vilka det föreskrivits att en nämnd skall handa uppgiften. 
Sådana uppgifter är t.ex. sådan verksamhet som regleras i skollagen. 

Med stöd av bestämmelserna i entreprenadlagen kan bl.a. viss 
undervisning i gymnasieskolan lämnas ut på entreprenad. Den möjlighet 
som finns för regeringen att medge dispens avser likaså avtal om att 
bedriva undervisning inom det offentliga skolväsendet för barn och 
ungdom. Såväl skolskjuts som skolmåltider är verksamheter som anges i 
skollagen och därmed ligger inom det kommunala nämndansvaret. 
Regeringen bedömer att det bör införas ett uttryckligt lagstöd att avtala 
om entreprenad avseende verksamhet enligt skollagen som inte utgör 
undervisning t.ex. skolskjuts och skolmåltider och elevhälsa. 
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I förslaget till ny skollag kommer även elevhälsan att regleras i 
skollagen och ligga inom det kommunala nämndansvaret. Det finns i dag 
möjligheter för en kommun att lägga uppgifter inom skolhälsovården på 



 
 

 

 

landstinget, se 1 kap. 5 § grundskoleförordningen (1994:1194), 1 kap. 5 § 
särskoleförordningen (1995:206), 1 kap. 14 § gymnasieförordningen 
(1992:394) och 1 kap. 12 § gymnasiesärskoleförordningen (1994:741). 
Regeringens förslag om det nya verksamhetsområdet elevhälsa redovisas 
närare i avsnitt 9.1. Regeringen bedömer att det skall även skall finnas 
möjlighet för kommuner att avtala om att lägga ut elevhälsan på 
entreprenad.  

21.3 Entreprenader i gymnasieskolan 

Regeringens förslag: Möjligheten att inom gymnasieskolan 
överlämna uppgifter som avser undervisning i karaktärsämnen som 
har en yrkesinriktad eller estetisk profil på entreprenad till en enskild 
skall behållas. 
 
Skälen för regeringens förslag: I nu gällande skollag regleras endast 

två former av huvudmannaskap för gymnasial utbildning av ungdomar. 
Det är dels den kommunala gymnasieskolan som kommunen är skyldig 
att anordna, dels fristående skolor. Parallellt med kommunernas 
gymnasieutbildning får landstingen under vissa förutsättningar anordna 
motsvarande utbildning. Enligt entreprenadlagen får kommuner och 
landsting sluta avtal med en enskild fysisk eller juridisk person om att 
denne skall bedriva viss undervisning inom gymnasieskolan. Avtalet får 
endast avse undervisning i karaktärsämnen som har en yrkesinriktad 
eller estetisk profil. I 2 § entreprenadlagen ges en möjlighet för 
kommuner och landsting att om det finns särskilda skäl få dispens från 
lagens bestämmelser.  

Det finns olika uppfattningar i frågan om dagens skollag uttömmande 
reglerar i vilka former en kommun får organisera sin skolverksamhet, 
eller om sådana bestämmelser även kan finnas på annat håll, t.ex. i 
entreprenadlagen. Regeringen har givit en särskild utredare i uppdrag att 
se över bestämmelserna om entreprenad i gymnasieskolan m.m. (dir. 
2004:4). Översynen skall avse både vilka inslag i verksamheten som bör 
kunna läggas ut på entreprenad och till vem ett sådant uppdrag skall få 
lämnas. I uppdraget ingår också att utreda frågan om kommuners 
möjlighet att anordna gymnasieutbildning även i andra former än ett 
direkt huvudmannaskap. Utredaren skall även överväga behovet av 
särskilda bestämmelser om huvudmannens ansvar för kvalitetssäkring 
och tillsyn av entreprenadverksamheten i syfte att garantera eleverna en 
likvärdig utbildning. Uppdraget skall redovisas senast den 1 oktober 
2005. Regeringen avser att återkomma med förslag på reglering av 
möjligheterna för kommuner att sluta avtal med entreprenörer om 
gymnasieutbildning. 

I avvaktan på utredningens förslag anser regeringen att den nuvarande 
regleringen av entreprenader i gymnasieskolan bör bibehållas. 
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21.4 Dispens 

Regeringens förslag: Den möjlighet för regeringen att medge dispens 
som finns i entreprenadlagen skall behållas och överföras till 
skollagens kapitel om entreprenad, med viss utvidgning. 
 
Skälen för regeringens förslag: Kommuner och landsting kan enligt 

2 § entreprenadlagen, om det finns särskilda skäl, få dispens av 
regeringen från vissa av lagens bestämmelser. Denna dispensmöjlighet 
överförs till skollagen. Detta innebär att regeringen även i framtiden kan 
medge undantag från vissa bestämmelser om entreprenad. 
Dispensmöjligheten avser dels vilken undervisning som kan få läggas ut 
på entreprenad, dels vem som kan vara entreprenör. Dispens kan således 
ges avseende avtal som är vidare än den definition av entreprenad som 
föreslagits i avsnitt 21.1. Den föreslagna möjligheten för regeringen att 
medge undantag avser undervisning inom det offentliga skolväsendet för 
barn och ungdomar, vilket även omfattar bl.a. förskolan. I dag avser 
dispensmöjligheten undervisning inom det offentliga skolväsendet, där 
förskolan inte ingår.  

Förslaget innebär en materiell förändring för förskolans del såtillvida 
att regeringen därmed kan medge att också annan än enskild får anlitas 
som entreprenör, t.ex. en annan kommun. 

21.5 Utredning om utökade förutsättningar för 
entreprenad 

Regeringens bedömning: Möjligheterna att lägga ut undervisning på 
entreprenad i ytterligare skolformer samt frågan om kommuner och 
landsting skall kunna lämna över utförandet även till andra 
kommuner, landsting och statliga organ bör utredas.  
 
Kommitténs förslag: Överensstämmer med regeringens bedömning. 
Remissinstanserna: Riksdagens ombudsmän (JO) har inget att 

invända mot förslaget om en särskild utredning. Statens skolverk, 
Myndigheten för skolutveckling, Göteborgs, Malmö och Skellefteå 
kommuner, Svenska Kommunförbundet, Svenskt Näringsliv och 
Friskolornas riksförbund tillstyrker förslaget. Handikappförbundens 
samarbetsorgan och Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och 
Ungdomar (RBU) anser att en kommande utredning särskilt måste beakta 
villkoren för personer med funktionshinder. 

Skälen för regeringens bedömning: Liksom kommittén anser 
regeringen att frågan om entreprenader inom t.ex. grundskolan behöver 
utredas. Dagens lagstiftning innebär att det finns en möjlighet för 
regeringen att med stöd av 2 § entreprenadlagen medge dispens för en 
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kommun eller ett landsting att avtala om entreprenad även i andra fall än 
vad avser gymnasieskolans karaktärsämnen. För att en sådan dispens 
skall medges krävs att det finns särskilda skäl. I förarbetena till dagens 
lagstiftning (prop. 1992/93:230 s. 32) anges att särskilda skäl kan 
föreligga t.ex. om ett föräldrakooperativ vill bedriva undervisning i ett 
modersmål i egen regi, eller i fall där någon annan än en kommun har 
kompetens att bedriva en del av undervisningen i grundskolan eller i 
särskolan. 

Kommittén har uppmärksammat frågan om rätten för kommuner och 
landsting att lägga ut utbildning på entreprenad i vidare utsträckning än 
vad som nu är fallet och att utöka kretsen av entreprenörer till att även 
omfatta annan kommun, landsting eller statliga organ. Under riksmötet 
2003/04 tillkännagav riksdagen för regeringen sin uppfattning att 
utbildning på entreprenad borde tillåtas generellt både i grundskolan och 
gymnasieskolan (rskr. 2003/04:197). Eftersom grundskolan, till skillnad 
från gymnasieskolan, är en obligatorisk skolform krävs det enligt 
regeringens mening ett omfattande analysarbete för att klargöra om, och i 
så fall hur, ett regelverk om entreprenader kan tillämpas i grundskolan, 
eller vilka skäl som motiverar olika möjligheter att avtala om entreprenad 
i obligatoriska respektive frivilliga skolformer. Regeringen anser i likhet 
med kommittén att denna fråga är så komplicerad att den bör utredas 
närmare innan slutlig ställning tas. Den nu pågående utredningen om 
entreprenader i gymnasieskolan är tillsatt utifrån ett gymnasieperspektiv 
och har i uppdrag att utreda och föreslå förändringar på gymnasieskolans 
område. Det är angeläget att den kommande utredningen analyserar 
entreprenader i skolväsendet för barn och unga ur ett helhetsperspektiv 
vad gäller olika skolformer. Likaså bör den kommande utredningen 
analysera entreprenader på grundskolans område i förhållande till 
fristående skolor. Med hänsyn till ovanstående är det regeringens mening 
att frågan om entreprenader inom grundskolan m.m. skall utredas. 

21.6 Bestämmelser för utbildning på entreprenad 

21.6.1 Myndighetsutövning 

Regeringens förslag: Om en kommun eller ett landsting överlämnar 
uppgiften att bedriva undervisning på entreprenad till en enskild, skall 
kommunen eller landstinget till den enskilde få överlämna endast den 
myndighetsutövning som hör till lärares undervisningsuppgift. 
 
Kommitténs förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens 

förslag. Enligt den av kommittén föreslagna lagtexten är emellertid den 
myndighetsutövning som överlämnas den som hör till uppgiften. 

Remissinstanserna: Riksdagens ombudsmän (JO) ifrågasätter om den 
av kommittén föreslagna lagtexten på ett tydligt sätt ger anvisning om 
vilken myndighetsutövning ”som hör till uppgiften”. 
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Skälen för regeringens förslag: Av 11 kap. 6 § regeringsformen 
framgår att uppgifter som innefattar myndighetsutövning endast kan 
överlämnas till enskilda juridiska eller fysiska personer om det finns stöd 
för det i lag. I dag anges i entreprenadlagen att huvudmannen får 
överlämna den myndighetsutövning som hör till uppgiften. I syfte att 
förtydliga vilken uppgift som avses har den föreslagna bestämmelsen 
utformats så att det framgår att den myndighetsutövning som kan 
överlämnas är endast den som hör till lärares undervisningsuppgift. Vid 
utbildning på entreprenad får läraren utföra den myndighetsutövning som 
hör till hans eller hennes åligganden, såsom t.ex. betygssättning. Lärarnas 
myndighetsutövning, främst betygssättning, hör intimt samman med 
deras undervisningsuppgifter. Det är därför naturligt att denna 
myndighetsutövning får överlämnas. Skollagens bestämmelser om vem 
som skall sätta betyg gäller även hos entreprenören, med undantag för de 
krav på föreskriven utbildning eller på anställning utan tidsbegränsning 
som anges i 4 kap. 22 §. De lärare som är verksamma hos och anställda 
av en entreprenör har därigenom samma ansvarsområde som lärare 
anställda hos kommunen. De kan och skall således sätta betyg. De 
befogenheter avseende myndighetsutövning som tillkommer styrelse och 
rektor genom bestämmelser i skollagen skall däremot inte kunna 
överlämnas till entreprenören. Rektors ansvar för att utfärda 
betygsdokument kvarstår således oförändrat. Detta innebär att det för 
lärare som är anställda hos entreprenören görs ett undantag från det 
föreslagna kravet att betyg skall beslutas av behörig lärare. 

21.6.2 Krav på lärares utbildning och kompetens 

Regeringens förslag: Lärare anställda av en entreprenör skall ha 
kompetens för den undervisning som de skall bedriva. De krav som ställs 
på huvudmannen avseende lärares utbildning skall inte gälla för 
undervisning och betygssättning på entreprenad. 

 
Kommitténs förslag: Överensstämmer inte med regeringens förslag. 

Samma regler avseende lärares utbildning och kompetens skall gälla för 
entreprenören som för huvudmannen. 

Remissinstanserna: Myndigheten för skolutveckling anser att det kan 
bli problem om endast lärare med föreskriven utbildning får sätta betyg 
när det gäller gymnasieskolans arbetsplatsförlagda utbildning. Svenskt 
Näringsliv avstyrker att skollagens reglering om lärarbehörighet skall 
gälla även utbildning på entreprenad. 
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Skälen för regeringens förslag: Det gäller olika krav på föreskriven 
utbildning och kompetens för personal inom verksamhet som bedrivs på 
entreprenad och verksamhet som bedrivs av huvudmannen. Enligt 
entreprenadlagen gäller inte skollagens krav på att de lärare som används 
för undervisningen skall ha föreskriven utbildning, såvida inte personer 
med sådan utbildning inte finns att tillgå eller det finns något annat 
särskilt skäl. I stället gäller att för undervisningen skall användas lärare 



 
 

 

 

som har kompetens för den undervisning de skall bedriva. Kommitténs 
förslag att samma regler avseende föreskriven utbildning och kompetens 
skall gälla för entreprenören som för huvudmannen innebär enligt 
regeringens uppfattning att det kommer att ställas så höga krav på 
utbildningsanordnaren att det blir omöjligt att bedriva viss verksamhet på 
entreprenad. Möjligheten för en kommun att sluta avtal om att vissa delar 
av utbildningsverksamheten skall bedrivas på entreprenad av en enskild 
syftar till att knyta arbetsliv och skola närmare varandra och 
entreprenadverksamheten utgör ett värdefullt komplement till den 
kommunala utbildningsverksamheten. Lärarnas kompetens måste 
emellertid alltid vara sådan att kvaliteten i undervisningen håller samma 
nivå som krävs inom huvudmannens egen verksamhet. De behöver 
emellertid inte ha en fullständig formell lärarutbildning. Dessa lärare får 
också sätta betyg. Att ålägga entreprenören att tillhandahålla lärare med 
pedagogisk utbildning, i enlighet med kommitténs förslag, kan innebära 
att entreprenörens möjligheter att bedriva verksamheten begränsas i 
alltför stor utsträckning. Det är enligt regeringens mening inte möjligt att 
i nuläget göra en så genomgripande förändring utan en föregående analys 
av konsekvenserna. Frågan om krav på föreskriven utbildning och 
kompetens vad gäller lärare vid entreprenader bör därför utredas i 
samband med frågan om entreprenader i grundskolan, såvida inte 
ställning kan tas redan när den pågående utredningen om entreprenader i 
gymnasieskolan m.m. har rapporterat sina förslag. Dagens krav att 
lärarna skall ha kompetens för den undervisning de skall bedriva skall 
således fortsätta att gälla till dess att det har utretts om det är möjligt att 
vad gäller entreprenader i olika skolformer och verksamheter enligt 
skollagen harmonisera kraven på lärares utbildning och kompetens. 

21.7 Ansvar för medicinska insatser 

Regeringens förslag: En kommun skall såsom huvudman få överlåta 
ansvaret för medicinska insatser till ett landsting, om de är överens om 
detta. På samma sätt skall ett landsting få överlåta ansvaret till en 
kommun. Staten eller en enskild skall såsom huvudman få överlåta 
ansvaret för medicinska insatser till en kommun eller ett landsting, om 
huvudmannen och kommunen eller landstinget är överens om detta. 
 
Kommitténs förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens 

förslag. 
Remissinstanserna: Ingen remissinstans har uttalat sig i frågan. 
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Skälen för regeringens förslag: Bestämmelserna om skolhälsovård i 
dagens skolformsförordningar förs samman i två paragrafer i den nya 
skollagen. I avsnitt 9.1 redogörs för regeringens förslag om elevhälsa. 
Dessutom ges en huvudman för enskilt bedriven verksamhet möjlighet 
att överlåta ansvaret för de medicinska insatserna till en kommun eller ett 
landsting, om huvudmannen och kommunen eller landstinget är överens 
om detta. 



 
 

 

 

Kommittén har föreslagit att bestämmelsen skall placeras i det kapitel 
som reglerar utbildning på entreprenad. Eftersom bestämmelsen avser all 
utbildningsverksamhet enligt skollagen bedömer regeringen, i likhet med 
kommittén, att detta är den lämpligaste placeringen. Regeringen vill dock 
särskilt påpeka att en överlåtelse av ansvaret för medicinska insatser inte 
är att betrakta som entreprenad då huvudmannaskapet och ansvaret för 
verksamheten följer med vid överlåtelsen, i motsats till vad som är fallet 
vid avtal om entreprenad. 

22 Vissa särskilda utbildningsformer 

22.1 Inledning 

I likhet med 1985 års skollag skall den nya skollagen innehålla ett kapitel 
där bestämmelser samlas för verksamheter som i något avseende ersätter 
eller kompletterar sådana delar av grundskolan, gymnasieskolan och 
motsvarande skolformer som ingår i skolväsendet för barn och ungdom. 
Några nya verksamheter tillkommer eller flyttas hit, nämligen 
internationella skolor, vissa skolor med enskild huvudman utanför 
skolväsendet och vissa verksamheter för barn på sjukhus. 

En av de nuvarande särskilda utbildningsformerna, riksinternatskolor, 
förs till skolväsendet för barn och ungdomar. I regeringens förslag 
definieras inte skolformerna utifrån vem som är huvudman. 
Riksinternatskolorna blir därmed grundskolor respektive gymnasieskolor 
och inte som hittills utbildningar som motsvarar dessa. 
Riksinternatskolor behandlas närmare i avsnitt 27.5. 

 I detta kapitel finns sålunda bestämmelser om internationella skolor, 
vissa skolor med enskild huvudman utanför skolväsendet, utbildning vid 
särskilda ungdomshem, utbildning vid sjukhus eller liknande 
institutioner, utbildning i särskilda resurscenter och om annat sätt för att 
fullgöra skolplikten. Här finns även vissa gemensamma bestämmelser 
om olika bemyndiganden. Ytterligare bestämmelser om tystnadsplikt, 
tillsyn och uppgiftsskyldighet finns i kapitlet Övriga bestämmelser (27 
kap.).  

22.2 Internationella skolor 

Skollagskommitténs förslag innebär endast en mycket liten reglering av 
de internationella skolorna. Enligt regeringens mening behövs en 
komplettering med bestämmelser som innebär att ytterligare villkor 
tillkommer för godkännande och rätt till bidrag i syfte att förstärka 
elevernas rättssäkerhet. Den reglering för fristående skolor som vuxit 
fram under de senaste decennierna får anses väl övervägd med hänsyn till 
vilka krav som bör ställas för att åstadkomma en nationellt likvärdig 
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skola och den har därför använts som utgångspunkt för förslaget till 
närmare reglering av internationella skolor. 

22.2.1 Elever vid internationella skolor som motsvarar 
grundskolan 

Regeringens förslag: Den som endast för en kortare tid har sitt hem i 
landet eller den som har andra särskilda skäl att få utbildning i en 
internationell skola skall få fullgöra sin skolplikt i en sådan skola, om 
Statens skolverk har godkänt huvudmannen för ändamålet. 
Huvudmannen skall vid mottagande av en elev pröva elevens skäl att 
få sin utbildning vid skolan. 

 
Kommitténs förslag: Enligt Skollagskommittén kan bestämmelser om 

mottagande och urval av elever preciseras i förordning. 
Remissinstanserna: Har inte yttrat sig om Skollagskommitténs 

förslag. 
Förslag enligt Promemorian Internationella skolor och 

internationellt inriktad utbildning (U2004/2874/S): Överensstämmer i 
huvudsak med regeringens förslag. 

Remissinstanserna: Huvuddelen av remissinstanserna har inget att 
invända mot eller tillstyrker förslaget gällande vilka elever 
internationella skolor som motsvarar grundskolan skall tillåtas ta emot. 
Nacka och Solna kommuner samt Svenska Utlandsskolors Förening 
invänder mot förslaget och anser att det inte bör finnas några 
begränsningar för vilka elever som skall kunna tas emot i internationella 
skolor. Statens skolverk samt Haninge, Göteborgs, Mölndals och Ale 
kommuner, Göteborgsregionens kommunalförbund och International 
School Gothenburg Region anser att det bör förtydligas vilka skäl eleven 
skall ha för att få sin utbildning vid skolan och hur bedömningen skall 
göras för att principen om likabehandling skall kunna säkerställas. Lycée 
Français Saint Louis och Tyska skolan oroar sig för att förslaget i sin 
snävaste läsning innebär att elever som vistas i Sverige en längre tid inte 
längre skulle vara behöriga att studera i internationella skolor.  
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Skälen för regeringens förslag: Flera internationella skolor har 
uttryckt oro för att promemorians förslag innebär en inskränkning av 
skolornas elevunderlag. Detta är inte regeringens syfte med den nya 
regleringen. Syftet är istället att stärka elevernas rättssäkerhet genom att 
säkerställa att skolorna ser över sina rutiner för mottagande och gör en 
prövning av de skäl eleverna har för att få sin utbildning vid skolan. I sin 
tillämpning av bestämmelserna i dagens skollag har de internationella 
skolorna bedömt att elever som har andra skäl att få utbildning i en 
internationell skola kan innefatta elever som är stadigvarande bosatta i 
Sverige och kommer från familjer som planerar att i framtiden lämna 
landet för gott eller för åtskilliga år i utlandet. Detta kan t.ex. gälla 
forskare, anställda i olika internationella företag eller svenska 
diplomater. Andra elever har tagits emot av familjeskäl. Det har också 



 
 

 

 

rört sig om elever som nyligen flyttat till Sverige där skolan har tagit 
emot eleven under en övergångsperiod.  

Regeringen anser att det, i enlighet med vad några remissinstanser 
framfört, finns skäl att ytterligare förtydliga vilka skäl som kan ligga till 
grund för mottagande av en elev i en internationell skola. Regeringen 
föreslår därför att begreppet andra skäl skall ersättas med begreppet 
andra särskilda skäl. Av författningskommentaren till 17 kap. 2 § 
framgår vilka andra särskilda skäl som avses. 

Regeringen anser vidare att en internationell skola skall åläggas att vid 
mottagande av en elev göra en prövning av elevens skäl att få sin 
utbildning i skolan. Därvid bör skolan bland annat beakta hur lång tid 
den skolpliktiga eleven skall vistas i landet, om familjen har 
tidsbegränsat uppehållstillstånd, om eleven har svenskt eller ett annat 
medborgarskap, om eleven är barn till utländsk beskickningspersonal 
eller om några andra särskilda skäl föreligger. Oavsett skälen till att en 
elev önskar gå i en internationell skola skall det krävas att en sådan 
skolgång framstår som ett fullgott alternativ för den enskilda eleven, trots 
att kunskaperna i svenska språket och om svenska förhållanden får antas 
bli sämre än om eleven hade fått sin utbildning inom skolväsendet för 
barn och ungdom. 

22.2.2 Villkor för godkännande av en internationell skola som 
motsvarar grundskolan 

Regeringens förslag: Godkännande av en internationell skola som 
motsvarar grundskolan skall avse utbildning av en bestämd 
omfattning. I beslutet om godkännande skall anges det högsta antal 
elever godkännandet omfattar.  

Statens skolverk skall lämna godkännande om huvudmannen kan 
antas uppfylla vissa i lagen närmare angivna krav.  
 
Kommitténs förslag: Skollagskommittén har föreslagit att villkor för 

godkännande och rätt till statsbidrag skall regleras i förordning. 
Kommitténs förslag överensstämmer i stort med regeringens förslag när 
det gäller bestämmelserna om att de svenska läroplanernas allmänna mål 
och värdegrund skall efterlevas, oavsett om skolan använder ett annat 
lands eller en internationell läroplan, skrivs in som villkor för 
godkännande. Kommittén lämnar inga förslag om ytterligare villkor för 
godkännande. 

Remissinstanserna: Har inte yttrat sig om Skollagskommitténs 
förslag. 

Förslag enligt promemorian: Överensstämmer i huvudsak med 
regeringens förslag. 
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Remissinstanserna: Av de remissinstanser som har yttrat sig över 
förslaget om fastställandet av antal elever vid godkännandet och 
bidragsrätten samtycker flertalet. The British International Primary 
School of Stockholm framhåller dock att antalet bör ligga högt eftersom 



 
 

 

 

elevantalet skiftar mellan åren. Solna kommun anser inte att antalet 
bidragsberättigade elever skall fastställas.  

Remissinstanserna ställer sig bakom förslagen om att skolans allmänna 
mål och värdegrund inte får strida mot de allmänna mål och den 
värdegrund som gäller för utbildning inom skolväsendet för barn och 
ungdom. Remissinstanserna stöder vidare förslaget om att utbildningen 
skall följa ett annat lands eller en internationell läroplan och kursplaner 
med en rimlig anpassning till svenska förhållanden.  

Alla remissinstanser som kommenterat förslaget om stöd till elever är 
positiva. Högskoleverket anser att skyldigheten att tillhandahålla särskilt 
stöd bör ha samma omfattning som i regleringen för svenska skolor i 
stället för att skyldigheten skall utgå från den internationella skolans 
läroplan.  

Remissinstanserna har inget att erinra mot eller ställer sig bakom 
förslaget om att alla elever skall erbjudas viss skolhälsovård.  

En majoritet av remissinstanserna har inget att invända mot förslaget 
om elevavgifter. Statens skolverk, som förordar förslaget om 
elevavgifter, menar att det är otillfredsställande att beräkningsprinciperna 
skiljer sig åt skolor emellan och att det därför bör framgå direkt av 
författningstexten eller av författningskommentaren efter vilka grunder 
skolorna får ta ut elevavgifter. Lärarförbundet och Helsingborgs 
kommun anser att det är viktigt att tydliga anvisningar om vad som skall 
anses vara en skälig avgift ges. Botkyrka kommun anser att rätten att ta ut 
elevavgifter bör kompletteras med en redovisningsplikt för skolans alla 
intäkter. Lunds, Solna, Lerums och Malmö kommuner anför att det inte 
överensstämmer med likställighetsprincipen att internationella skolor 
skall få ta ut avgifter och att samma regler bör gälla för internationella 
skolor som för kommunala och fristående skolor. Södertälje kommun 
anser att elevavgifter inte bör tillåtas om inte särskilda skäl redovisas. Ale 
och Mölndals kommuner samt Göteborgsregionens kommunalförbund 
anser att de extra kostnader dessa utbildningar har bör täckas in av ett 
nytt statsbidragssystem.  

Samtliga remissinstanser stödjer förslaget om information till elever 
och vårdnadshavarna. Friskolornas riksförbund samt Fryx International 
School, Sundbybergs och Karlstads kommuner anser att skyldigheten om 
vilken typ av information som skall lämnas behöver förtydligas.  

Samtliga instanser som yttrat sig i frågan om att skolorna skall vara 
skyldiga att upprätta en kvalitetsredovisning ställer sig bakom förslaget. 

Skälen för regeringens förslag: Regeringen anser att Statens 
skolverks godkännande även fortsättningsvis skall krävas för 
verksamheten. I likhet med skolväsendet för barn och ungdomar bör 
godkännandet för internationella skolor avse huvudmannen, inte skolan.  

Det är enligt regeringens mening rimligt att det av Skolverkets beslut 
om godkännande skall framgå det högsta antal elever som omfattas. 
Utbildningen i en internationell skola som motsvarar grundskolan riktar 
sig till en särskild målgrupp som preciserats i skollagen (17 kap. 2 §). För 
såväl huvudmannen för en internationell skola som för kommunerna är 
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det en viktig planeringsförutsättning att känna till hur många elever som 
skolan har rätt att få bidrag för. 

Av förarbetena till dagens skollag framgår att en förutsättning för 
godkännande skall vara att den internationella skolan följer allmänna 
principer om demokrati, tolerans, jämlikhet, saklighet och allsidighet och 
att undervisning i svenska språket och om svenska förhållanden bedrivs i 
den omfattning som de i landet för kortare tid bosatta eleverna behöver 
(prop. 1982/83:1). Regeringen anser att det även fortsättningsvis skall 
krävas att elever som får sin utbildning vid internationella skolor i 
Sverige skall få en utbildning som överensstämmer med de allmänna mål 
och den värdegrund som gäller i det svenska skolväsendet i övrigt. 

För att stärka elevernas rättssäkerhet skall elever i internationella 
skolor erbjudas den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande 
och sin personliga utveckling. Detta stöd skall utgå från förutsättningarna 
i den internationella skolans läroplan och kursplaner. Regeringen vill i 
detta sammanhang påminna om att hänsyn bör tas till de nationella målen 
för handikappolitiken samt tillgänglighetskraven i plan- och bygglagen 
(1987:10), PBL, och lagen ( 1994:847) om tekniska egenskapskrav på 
byggnadsverk, BVL, vid bedömningen, se vidare avsnitt 13 om 
mottagande i grundskolan. 

Skolorna skall också åläggas att erbjuda sådana medicinska insatser 
som erbjuds inom ramen för elevhälsan. Elevernas möjligheter att få stöd 
i skolarbetet eller att få skolhälsovård har hittills varit beroende av den 
enskilda skolans ställningstagande. Vid beredningen av förslaget har 
framkommit att samtliga skolor redan i dag erbjuder skolhälsovård och 
stöd till elever som har svårigheter i skolarbetet. Mot denna bakgrund 
anser regeringen att även ett formellt krav att tillhandahålla detta skall 
gälla framdeles. 

Några remissinstanser motsätter sig att internationella skolor skall ha 
rätt att ta ut elevavgifter. Regeringen anser emellertid att det finns flera 
skäl som motiverar att skolorna även fortsättningsvis får ta ut 
elevavgifter. Ett sådant motiv är att skolorna har en hög elevomsättning. 
Många elever kan dessutom varken svenska eller det undervisningsspråk 
som talas i skolan varför nytillkomna elever ofta behöver extra 
undervisning i dessa språk. Lärarfortbildning behöver ofta ske utomlands 
och skolornas läromedel måste rekvireras från utlandet vilket medför att 
dessa kostnader blir högre än för en motsvarande skola inom 
skolväsendet. Även framdeles bör gälla att eventuella elevavgifter skall 
vara skäliga med hänsyn till rimliga kostnader för verksamheten och 
omständigheterna i övrigt. Vid bedömning av huruvida avgifterna är 
skäliga skall även hänsyn tas till eventuella bidrag som tillförs skolan, 
t.ex. i form av lärarlöner och frivilliga bidrag från kommuner eller andra 
stater.  

För att skapa ett enhetligare system skall även, i likhet med regleringen 
för fristående skolor, organisatoriska och ekonomiska svårigheter kunna 
utgöra en grund för att inte ta emot en elev i en internationell skola. 
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Skolverket har i sin tillsynsverksamhet uppmärksammat att det 
förekommer att elever som övergår från en internationell skola till en 



 
 

 

 

kommunal grundskola inte har kunskaper som är jämförbara med de 
kunskaper som elever i den mottagande skolan uppnått. Det är viktigt att 
elever och vårdnadshavare uppmärksammas på att utbildningen i en 
internationell skola inte syftar till att ge samma kunskaper som en 
utbildning i en skola inom skolväsendet. I en internationell skola finns 
inte alltid alla motsvarande ämnen och undervisningen i svenska språket 
kan också vara begränsad. Dessutom får eleverna, som gått i en 
internationell skola som motsvarar grundskolan, söka inom den s.k. fria 
kvoten under förutsättning att de söker sig till en gymnasieskola inom det 
svenska skolväsendet om de har de kunskaper i svenska, svenska som 
andraspråk och matematik som krävs för att tas emot på ett nationellt 
program. Detta, samt hur utbildningen vid en internationell skola som 
motsvarar gymnasieskolan bedöms och meritvärderas vid antagning till 
högre utbildning och andra eftergymnasiala utbildningar, kan också vara 
avgörande för elevens val av studiegång. Regeringen anser därför att det 
är viktigt att eleven och elevens föräldrar informeras om de 
internationella skolornas särart och vilka konsekvenser valet av skola kan 
få för den enskilda eleven, på kort och lång sikt. Detta bör ske i samband 
med skolans prövning av om eleven skall tas emot.  

Det är även viktigt för eleverna och föräldrarna att få information om 
kvaliteten på utbildningen i skolan. Det kan bl.a. bidra till ökad 
delaktighet i skolans verksamhet. De internationella skolorna har redan i 
dag egna system för att säkerställa kvaliteten på utbildningen. Vissa av 
skolorna ingår exempelvis i internationella certifieringssystem för 
kvalitetssäkring. Regeringen anser dock att det är rimligt att den 
internationella skolan, i likhet med övriga skolenheter och 
skolhuvudmän, skall upprätta en årlig kvalitetsredovisning. 
Redovisningen skall utgå från den internationella skolans läroplan och 
kursplaner. 

22.2.3 Bidrag till en internationell skola 

Regeringens förslag: Bidrag till en godkänd internationell skola som 
motsvarar grundskolan skall lämnas av hemkommunen för en 
folkbokförd elev på samma grunder som bidrag lämnas till en 
fristående skola.  

Om en internationell skola anordnar gymnasial utbildning som har 
en annan internationell inriktning än den som får finnas i 
gymnasieskolan eller anordnar utbildning som leder fram till 
International Baccalaureate skall Statens skolverk förklara 
huvudmannen bidragsberättigad om huvudmannen kan antas uppfylla 
vissa i lagen angivna villkor, som i huvudsak motsvarar de som skall 
gälla för godkännande av internationella skolor som motsvarar 
grundskolan. 

Kommunen där skolan är belägen skall ha rätt till insyn i skolans 
verksamhet. Huvudmannen skall också, i den utsträckning kommunen 
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bestämmer, delta i den uppföljning och utvärdering som kommunen 
där skolan är belägen gör av sin egen verksamhet. 
 
Kommitténs förslag: Internationella skolor som inte med stöd av 

skollagen uppbär bidrag från det allmänna skall inte ingå i skolväsendet.  
Remissinstanserna: Har inte yttrat sig om Skollagskommitténs 

förslag. 
Förslag enligt promemorian: Överensstämmer med regeringens 

förslag. 
Remissinstanserna: Det stora flertalet av remissinstanserna ställer sig 

bakom förslaget att kommunerna skall lämna ersättning till 
internationella skolor för folkbokförda elever på samma grunder som 
bidrag lämnas till skolor med enskilda huvudmän. Salems, Huddinge, 
Täby, Danderyds, Järfälla, Solna, Örebro, Göteborgs och Malmö 
kommuner, Bladin´s International School samt Svenska 
Kommunförbundet ställer sig positiva under förutsättning att 
kommunerna kompenseras. Botkyrka och Stockholms kommuner anser att 
nuvarande system skall kvarstå.  

Botkyrka, Haninge och Södertälje kommuner hävdar att ersättningen 
till internationella skolor bör reduceras om skolan erhåller andra former 
av bidrag. 

Salems kommun efterlyser exaktare formuleringar avseende 
kommunens skyldigheter att lämna extra stödresurser. Fryx International 
School anser att skolan bör ha rätt till bidrag från hemkommunen för 
särskilt resurskrävande elever. 

Samtliga remissinstanser som yttrat sig i frågan stöder förslaget om 
lägeskommunens rätt till insyn i den internationella skolans verksamhet. 

Skälen för regeringens förslag: Sett i ett historiskt perspektiv är 
internationella skolor och riksinternatskolorna de enda kvarvarande 
skolorna med enskild huvudman i Sverige som uppbär statsbidrag. 
Tidigare har även grund-, gymnasie- och särskolor med enskilda 
huvudmän fått statsbidrag men under 1990-talet har detta förhållande 
successivt ändrats.  

Kommunerna är skyldiga att erbjuda alla i Sverige bosatta barn och 
ungdomar utbildning oavsett om det finns en internationell skola i 
kommunen eller inte. (Bosättningsbegreppet och rätten till utbildning 
beskrivs i avsnitt 27.2. Det innebär att kommuner utan tillgång till 
internationella skolor, och det statsbidrag som därmed erhållits, har andra 
finansiella villkor än sådana kommuner där en eller flera internationella 
skolor är belägna.  

Regeringen anser därför att det är rimligt att hemkommunen skall 
lämna bidrag för folkbokförda barn och ungdomar oavsett om eleven går 
i en internationell skola, en annan skola med enskild huvudman eller en 
kommunal skola, eftersom alla dessa elever ingår i beräkningsunderlaget 
för de generella bidrag som en kommun uppbär från staten. 
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Nyanlända familjer med arbetstillstånd eller tidsbegränsade 
uppehållstillstånd avseende längre tid än ett år får i regel personnummer 
och blir folkbokförda i Sverige inom några veckor. Familjer som är 



 
 

 

 

folkbokförda i Sverige utgör en av grunderna för hur det generella 
statsbidraget fördelas till kommunerna. Efter sex månaders vistelse i 
Sverige är en inkomsttagare också skyldig att betala skatt. Av 5 § 
folkbokföringslagen (1991:481) följer att den som tillhör ett främmande 
lands beskickning eller konsulat, samt dennes familjemedlemmar, 
normalt inte skall folkbokföras i Sverige. 

Redan i dag lämnar hemkommuner i alla storstadsregioner frivilliga 
bidrag för elever i internationella skolor. Flera hemkommuner ersätter de 
internationella skolorna med det belopp som motsvarar utbildning för en 
elev i skolväsendet, med avdrag för det belopp som utbetalas i 
statsbidrag. 

Regeringen anser att bidrag till en folkbokförd elev vid en 
internationell skola som motsvarar grundskolan skall bestämmas på 
samma grunder som den ersättning som lämnas till en fristående skola. 
Några instanser har framfört att beräkningsgrunderna för att lämna bidrag 
för stöd till elever med svårigheter bör tydliggöras. Regeringen anser att 
en elev skall erhålla ersättning som motsvarar kostnaderna för det stöd 
som skulle ha uppkommit om eleven gått i en av kommunen erbjuden 
utbildning. Sådana kostnader som är direkt hänförliga till att den 
internationella skolan inte följer den svenska läroplanen skall kommunen 
alltså inte vara skyldig att stå för. Den internationella skolan skall, för att 
godkännas av Statens Skolverk erbjuda en utbildning som i sin helhet 
betraktad är likvärdig med en utbildning i skolväsendet för barn och 
ungdom. Därutöver skall skolan uppfylla de striktare villkor för 
godkännande som regeringen föreslår. I likhet med vad som tidigare gällt 
för fristående skolor med rätt till bidrag från hemkommunen skall 
kommunen där skolan är belägen tillförsäkras en rätt till insyn i den 
internationella skolan. Insynen kan bland annat antas underlätta en rättvis 
bedömning av skolans bidragsbehov grundat på elevernas behov. 
Huvudmannen skall vidare delta i den uppföljning och utvärdering som 
kommunen där skolan är belägen gör av sin egen verksamhet. 
Deltagandet skall ske i den utsträckning som kommunen bestämmer. 

Bidrag till internationella skolor på gymnasienivå 

Regeringen anser att en internationell skola som motsvarar 
gymnasieskolan på samma sätt som internationella skolor som motsvarar 
grundskolan skall få ersättning från folkbokförda elevers hemkommuner. 
För att en fristående skola skall få bedriva utbildning på gymnasial nivå 
krävs i dag endast en förklaring om bidragsrätt. Enligt vad som föreslås i 
7 kap. får enskilda godkännas som huvudmän för gymnasieskola. Ett 
godkännande skall avse utbildning av bestämd omfattning vid en viss 
skolenhet. Till skillnad mot nuvarande reglering innebär detta att en 
enskild genom godkännandet också får en rätt till bidrag. Någon 
ytterligare prövning efter ett godkännande skall således inte göras. 
Regeringen bedömer att bestämmelserna om godkännande och rätt till 
bidrag inte kan anpassas till att även omfatta utbildning på gymnasienivå 
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utanför skolväsendet. För internationella skolor som bedriver 
utbildningsverksamhet på gymnasial nivå kommer därför nuvarande 
bestämmelser om förklaring om bidragsrätt att kvarstå. De aktuella 
utbildningsanordnarna måste följa vissa i lagen uppställda krav för att bli 
berättigade till bidrag. Dessa krav motsvarar de krav som ställs för 
godkännande av en internationell skola på grundskolenivå. Eftersom 
endast bidragsfrågan är av betydelse i detta sammanhang är det naturligt 
att nuvarande reglering med förklaring om bidragsberättigande kvarstår. 

 Hemkommunen skall lämna bidrag för varje i landet folkbokförd elev, 
som kommunen var skyldig att erbjuda gymnasieutbildning vid den 
tidpunkt då utbildningen påbörjades och som antingen för en kortare tid 
är bosatt i landet eller som har andra särskilda skäl att få utbildning vid 
en internationell skola på gymnasienivå. De andra särskilda skäl som 
ligger till grund för skyldigheten att utge bidrag kan tolkas vidare än de 
skäl som krävs för att en skolpliktig elev skall få tas emot till utbildning 
vid en internationell skola. Ett sådant särskilt skäl kan t.ex. vara att 
eleven tidigare fått sin utbildning vid en internationell skola på 
grundskolenivå genom att skolan fått regeringens medgivande att ta emot 
även sådana elever som inte befunnits ha andra särskilda skäl. 

Regeringen föreslår, mot samma bakgrund som för internationella 
skolor som motsvarar grundskolan, att bidraget till internationella 
gymnasieskolor skall motsvara den kostnad som elevens hemkommun 
har för motsvarande nationella program. Statens skolverk kan på samma 
sätt som för fristående gymnasieskolor bedöma vilket nationellt program 
utbildningen i bidragshänseende motsvarar och ange detta i förklaringen 
om rätt till bidrag. Denna information kan sedan ligga till grund för 
kommunens bidrag för en folkbokförd elev vid en internationell skola. 
Även för internationella skolor som motsvarar gymnasieskolan skall 
kommunen där skolan är belägen tillförsäkras en rätt till insyn och skolan 
skall vidare även delta i den uppföljning och utvärdering som kommunen 
gör av sin egen verksamhet. Deltagandet skall ske i den utsträckning som 
kommunen bestämmer.  

22.2.4 Betygssättning i internationella gymnasieskolor 

 
Regeringens bedömning: Betyg bör i internationella skolor som 
motsvarar gymnasieskolan sättas endast utifrån den läroplan och 
kursplan som undervisningen utgår ifrån. 

 
Förslag enligt promemorian: Nuvarande tillstånd för Tyska skolan 

och Lycée Français att även utfärda svenskt slutbetyg bör omprövas av 
regeringen om ett system med ämnesbetyg införs i gymnasieskolan. 
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Remissinstanserna: Kommunerna Botkyrka, Solna och Malmö 
välkomnar arbetsgruppens förslag liksom Högskoleverket och Verket för 
högskoleservice. Lycée Français anser det skäligt att skolan får behålla 
rätten att utfärda även svenskt slutbetyg liksom Tyska skolan.  



 
 

 

 

Skälen för regeringens bedömning: För att en internationell 
gymnasieskola skall få rätt till bidrag krävs såsom tidigare nämnts bl.a. 
att utbildningen skall följa ett annat lands läroplan och kursplaner eller en 
internationell läroplan och internationella kursplaner. Av detta följer att 
även betygssättningen i internationella gymnasieskolor följer den 
läroplan och kursplan som är aktuell för utbildningen. Regeringen anser, 
såsom nämnts i det föregående, att det är rimligt att elever och föräldrar 
tar ställning till detta vid val av skola.  

Betygssystemet i skolor som följer svensk läroplan är mål- och 
kunskapsrelaterat. När Tyska skolan och Lycée Français Saint Louis 
beviljades rätt att sätta svenskt slutbetyg parallellt med det tyska eller 
franska slutbetyget gjordes en jämförelse av de svenska kursplanernas 
mål med de tyska respektive franska kursplaner som undervisningen 
utgår ifrån. Denna jämförelse gjordes av Statens skolverk före 
kursplanerevideringen 2000 och är i dag inte helt aktuell. Ett system med 
ämnesbetyg införs för utbildningar i gymnasieskolan, som påbörjas efter 
den 1 juli 2007. Skolverket har med anledning av att betygsystemet 
förändras fått i uppdrag att göra en översyn av samtliga kursplaner i 
gymnasieskolan. Ämnen, kurser och betygskriterier skall konstrueras på 
ett sätt som stöder ämnesbetyg. Därigenom förändras förutsättningarna 
för betygssättningen ytterligare. 

 Regeringen har i avsnitt 9.7 redogjort för åtgärder för att stärka att 
betygen blir så rättvisa och likvärdiga som möjligt. Att sätta betyg utgör 
myndighetsutövning och därför får inte lärare som anställts för högst ett 
år i sänder ensamma sätta betyg på egen hand. Eleverna skall informeras 
om krav och kriterier i början av studierna i ett ämne eller kurs och få 
kontinuerlig information om sin kunskapsutveckling i förhållande till de 
nationella målen i kursplanerna. Inget betyg skall komma som en 
överraskning. En skyldighet att rätta uppenbart felaktiga betyg införs 
också. Rektorns ansvar för betygssättningen förtydligas. I Tyska skolan 
och Lycée Français sätts de svenska betygen i efterhand av ansvarig 
skolledare. Därmed ges eleverna inte sina svenska betyg enligt samma 
principer som eleverna i svenska skolor. 

Regeringen anser det rimligt att på samma sätt som de skolor som 
följer svensk läroplan följer de regler för betygssättning som gäller för 
det svenska systemet, skall skolor som följer annan läroplan endast sätta 
betyg enligt de regler som gäller för det systemet. Vid antagning till 
grundläggande högre utbildning erkänns slutbetyg som satts enligt 
respektive betygssystem som likvärdiga men inte lika. Detta synsätt stöds 
också av Högskoleverket med motiveringen att det verkar osannolikt att 
rektorer vid internationella skolor samtidigt kan tillämpa två 
betygssystem när inte undervisningen gjort det. Även Verket för 
högskoleservice tillstyrker ett sådant synsätt. Elever som kan söka till 
högskolan med två slutdokument efter gymnasieskolan konkurrerar med 
det jämförelsetal som är högst, vilket inte kan anses som rättssäkert. 
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  Av de skäl som redovisats ovan bedömer regeringen att betyg i 
internationella skolor endast bör sättas utifrån den läroplan eller kursplan 
som undervisningen utgår 



 
 

 

 

22.3 Vissa skolor med enskild huvudman där skolplikt 
kan fullgöras 

Regeringens förslag: Skolplikt skall få fullgöras i en skola med 
enskild huvudman vid sidan av skolväsendet för barn och ungdom, om 
Statens skolverk har godkänt huvudmannen för ändamålet. När en 
skolpliktig elev börjar eller slutar vid skolan eller utan giltig orsak är 
frånvarande i stor utsträckning, skall huvudmannen för skolan snarast 
lämna uppgift om detta till elevens hemkommun. 
 
Kommitténs förslag: Kommittén anser att skolplikt skall kunna 

fullgöras även i en enskild skola, kallad fristående skola, som anordnas 
vid sidan av skolväsendet. Dessa skolor skall inte berättiga till offentliga 
bidrag. Skolan skall ge kunskaper och färdigheter som till art och nivå 
väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som motsvarande 
skolform inom skolväsendet skall förmedla.  

Remissinstanserna: Ingen remissinstans har yttrat sig över 
kommitténs förslag. 

Skälen för regeringens förslag: Europakonventionens krav på 
medlemsstaterna att respektera föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn 
sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med 
föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse, tillgodoses i dag 
genom regleringen av fristående skolor. I regeringens förslag till ny 
skollag är fristående skolor en del av skolväsendet för barn och ungdom 
och behandlas i huvudsak på samma sätt som motsvarande skolformer 
med offentlig huvudman. Skollagskommittén har funnit att det på grund 
av internationella konventioner, däribland Europakonventionen, även 
fortsättningsvis skall finnas en möjlighet att fullgöra skolplikten i en 
skola utanför skolväsendet för barn och ungdom. Regeringen har samma 
uppfattning som kommittén i denna fråga. Även om det i dag inte finns 
någon sådan skola behövs enligt regeringens bedömning en särskild 
reglering för skolor utanför skolväsendet där skolplikt kan fullgöras. För 
att systemet skall bli komplett behövs ett regelverk för att möta en 
eventuell efterfrågan. I det nya system som nu föreslås där offentliga och 
enskilda huvudmän inom skolväsendet för barn och ungdom jämställs 
finns således ett behov av en reglering av utbildning på grundskolenivå 
med enskild huvudman utanför skolväsendet. Utgångspunkt för denna 
reglering har varit bestämmelserna i dagens skollag avseende villkor för 
godkännande av fristående skolor. 
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Regeringen bedömer emellertid att det inte behövs någon särskild 
reglering i skollagen när det gäller skolor utanför skolväsendet på 
gymnasial nivå. Gymnasieskolan är en frivillig skolform och 
utbildningsverksamhet med enskild huvudman på gymnasial nivå utanför 
skolväsendet kan i dag ställas under statlig tillsyn. Enligt 3 kap. 
förordningen (1996:1206) om fristående skolor beslutar Statens skolverk 
om en fristående gymnasie- eller gymnasiesärskola, som i och för sig 



 
 

 

 

uppfyller förutsättningarna för att vara berättigad till bidrag, enbart skall 
stå under statlig tillsyn. Som villkor för att få stå under statlig tillsyn 
gäller att skolan följer bestämmelserna om kurs- och timplaner, betyg 
och intyg, elevavgifter, uppföljning och utvärdering samt nationella 
kursprov. I bilagan till studiestödsförordningen har regeringen tagit upp 
fristående gymnasieskolor som ställts under statlig tillsyn. Dessa 
utbildningar berättigar därigenom till studiestöd. Regleringen av dessa 
skolor kan enligt regeringen kvarstå på förordningsnivå. 

Möjligheten att fullgöra skolplikt i skola utanför skolväsendet 

Förutsättningar för godkännande av fristående skolor motsvarande 
grundskolan, särskolan och specialskolan regleras i 9 kap. 2 § i dagens 
skollag. Skollagskommitténs förslag innebär endast en minimal reglering 
av dessa skolors förutsättningar. Kommittén föreslår att utbildningen vid 
en skola utanför skolväsendet, i likhet med kraven på utbildningen för 
fristående skolor i 9 kap. 1 § 1985 års skollag, skall ge kunskaper som till 
art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper som motsvarande 
skolform inom skolväsendet skall förmedla. Därutöver föreslås att 
bestämmelserna om att läroplanernas allmänna mål och värdegrund skall 
efterlevas skrivs in som villkor för godkännande.  

Den av kommittén föreslagna regleringen bör enligt regeringens 
mening kompletteras med vissa ytterligare villkor för godkännande i 
syfte att inte försämra elevernas rättssäkerhet. Dagens reglering för 
fristående skolor har växt fram under de senaste decennierna och får 
anses väl övervägd med hänsyn till vilka krav som bör ställas för att få en 
nationellt likvärdig skola för skolpliktiga elever. Denna bör därför kunna 
användas som utgångspunkt för regleringen av skolor utanför 
skolväsendet. Utöver att förtydliga bestämmelserna syftar regeringens 
förslag till att så långt det är möjligt harmonisera med bestämmelserna 
för internationella skolor.  

Även fortsättningsvis kommer, liksom för internationella skolor, 
godkännande från Statens skolverk att krävas för verksamheten. Att 
utbildningen skall motsvara den skolform där skolplikten annars skulle 
ha fullgjorts innebär inte att skolan är skyldig att tillämpa alla 
bestämmelser för motsvarande skolform inom skolväsendet för barn och 
ungdom. Vilka krav som ställs på skolorna för att huvudmannen skall 
godkännas utvecklas närmare nedan. 

Elever som skall gå i specialskolan får enligt nuvarande bestämmelser 
inte fullfölja sin skolplikt i grundskolan. Specialskolemyndigheten fattar 
beslut om en elev skall tas emot i specialskolan. Beslutet kan överklagas. 
I avsnittet om specialskolan (avsnitt 15) föreslår regeringen att det inte 
skall finnas någon möjlighet att anordna specialskolor med enskild 
huvudman inom skolväsendet för barn och ungdom. I detta sammanhang 
gör regeringen motsvarande bedömning. Regeringen anser således inte 
att det är rimligt att medge en möjlighet att anordna specialskolor med 
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enskild huvudman utanför skolväsendet, eftersom systemet bör vara 
enhetligt och konsekvent i detta avseende.  

Villkor för godkännande 

Regeringens förslag: Statens skolverk skall lämna godkännande om 
en enskild huvudman för en skola utanför skolväsendet för barn och 
ungdomar kan antas uppfylla de krav som anges i skollagen och i 
föreskrifter som meddelas med stöd av skollagen. Godkännande skall 
avse utbildning av bestämd omfattning vid en viss skolenhet. 
 
Kommitténs förslag: Kommitténs förslag om villkor för godkännande 

av skolor med enskild huvudman vid sidan av skolväsendet 
överensstämmer i stort med regeringens förslag vad gäller allmänna mål 
och kunskaper, men innebär en mindre omfattande reglering. Kommittén 
lämnar inga förslag om ytterligare villkor för godkännande. 

Remissinstanserna: Har inte yttrat sig över Skollagskommitténs 
förslag. 

Skälen för regeringens förslag: För att en fristående skola skall 
godkännas av Statens skolverk krävs i dag att skolan ger en utbildning 
som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter 
som grundskolan, särskolan respektive specialskolan skall förmedla. 
Skolan skall även i övrigt svara mot de allmänna mål och den värdegrund 
som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet. Därutöver 
skall de allmänna målen och värdegrunden i skollagen samt vad som 
anges i läroplanen om skolans uppdrag, värdegrund, normer och värden 
tillämpas. Tidigare fanns en mer allmän skrivning som bl.a. inte 
omfattade värdegrunden. Regeringen bedömde emellertid att de allmänna 
målen och den värdegrund som angavs i skollagen och i de då nya 
läroplanerna var så grundläggande för vårt samhälle att den också måste 
prägla utbildningen vid en fristående skola, oavsett vilken inriktning 
skolan hade (prop. 1995/96:200). 

Skollagskommitténs förslag innebär en avreglering av villkoren för 
godkännande för sådan utbildningsverksamhet. Det är dock regeringens 
inställning att i huvudsak samma bestämmelser som i dag gäller för 
fristående skolor, i den nya skollagen skall gälla för skolor utanför 
skolväsendet. Regeringen bedömer att dagens reglering av fristående 
skolor tillgodoser Europakonventionens krav.  

Utbildningen vid en skola med enskild huvudman utanför skolväsendet 
skall således ge kunskaper och värden som till art och nivå väsentligen 
svarar mot de kunskaper och värden som utbildningen i grundskolan eller 
den obligatoriska särskolan skall förmedla. Föreskrifterna om 
övergripande mål m.m. i 1 kap. 6 och 7 §§ skall tillämpas.  Inom de 
ramar som de övergripande målen ger kan dock en skola med enskild 
huvudman ha en konfessionell inriktning. Oavsett inriktning skall en 
fristående skola vara öppen för skilda uppfattningar, hävda de 
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grundläggande värden som anges i skollag och läroplaner samt klart ta 
avstånd från det som strider mot dessa värden.  

Ytterligare villkor för godkännande 

I syfte att inte försämra elevers rättssäkerhet i förhållande till vad som 
gäller i dag, skall de förutsättningar för godkännande av fristående skolor 
motsvarande grundskolan, särskolan och specialskolan som anges i 1985 
års skollag i huvudsak överföras till den nya skollagen och gälla för 
skolor utanför skolväsendet. Därutöver kompletteras de med vissa 
ytterligare villkor. Vidare har en viss språklig anpassning gjorts för att 
bestämmelserna skall överensstämma med regleringen för internationella 
skolor och skollagens allmänna bestämmelser. En sådan justering gäller 
t.ex. bestämmelsen om elevavgifter. I förordningen om statsbidrag till 
fristående skolor anges att eventuella elevavgifter skall vara ”skäliga med 
hänsyn till de kostnader som skolan har, förutsatt att kostnaderna i sig 
kan anses rimliga för verksamheten”. I förordningen om statsbidrag till 
internationella skolor anges att ”elevavgifter skall vara skäliga med 
hänsyn till rimliga kostnader för verksamheten och omständigheterna i 
övrigt”. Bestämmelsen om elevavgifter för enskild 
utbildningsverksamhet utanför skolväsendet bör enligt regeringens 
mening dels anges i lag, dels ha samma formulering som motsvarande 
bestämmelse för internationella skolor har i dag. Regeringen föreslår 
således att elevavgiften skall vara skälig med hänsyn till rimliga 
kostnader för verksamheten och omständigheterna i övrigt. Skälet till att 
det i bestämmelsen inte anges att hänsyn skall tas till eventuella bidrag är 
att det inte är aktuellt med statliga eller kommunala bidrag för denna typ 
av utbildningsverksamhet.  

Skolan skall vara öppen för alla som enligt denna lag får fullgöra sin 
skolplikt där med undantag för sådana elever som det skulle medföra 
betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter att ta emot. Om 
det inte finns platser till alla behöriga sökande skall urvalet ske efter 
grunder som är godkända av Statens skolverk. Dagens bestämmelse om 
minsta antal elever bör finnas kvar. En skola skall således ha minst 20 
elever, om det inte finns särskilda skäl för ett mindre elevantal. 
Regeringen bedömer att de skäl som även framdeles skall gälla för 
fristående skolor inom skolväsendet för barn och ungdomar och som 
redovisas i 6 kap. även skall gälla för de skolor som här avses, dvs. 
fristående skolor utanför skolväsendet där skolplikt kan fullgöras. 

Dagens bestämmelse att fristående skolor som motsvarar obligatoriska 
särskolan skall erbjuda den omsorg som behövs skall gälla oförändrad, 
liksom att samma krav skall gälla lärares behörighet och 
anställningsvillkor som för lärare inom skolväsendet. Elever som fullgör 
sin skolplikt i skolor utanför skolväsendet skall ha samma rätt till särskilt 
stöd som i dag finns för elever i fristående skolor. Regleringen kommer 
på denna punkt att skilja sig från den som gäller för internationella 
skolor, där elever föreslås ha rätt till sådan ledning och stimulans som de 
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behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina 
behov och förutsättningar skall kunna utvecklas så långt som möjligt 
enligt utbildningens mål. 

Ett nytt krav på verksamheten vid en skola utanför skolväsendet är att 
den skall systematiskt planeras, följas upp och utvärderas. Utifrån denna 
planering, uppföljning och utvärdering skall en skriftlig 
kvalitetsredovisning upprättas årligen. Kvalitetsredovisningen skall 
innehålla dels en bedömning av i vilken utsträckning målen för 
utbildningen har förverkligats, dels en redogörelse för vilka åtgärder som 
kommer att vidtas för ökad måluppfyllelse. Kvalitetsredovisning inom 
skolväsendet behandlas i avsnitt 8.1.1 . 

Slutligen skall ytterligare ett villkor för godkännande vara anordnande 
av skolhälsovård. I likhet med internationella skolor åläggs skolor 
utanför skolväsendet endast att ge sådana medicinska insatser som 
motsvarar dagens skolhälsovård. Till skillnad från internationella skolor 
innebär detta inte att dessa skolor får en utökad skyldighet jämfört med 
nuvarande ordning, utan att nuvarande reglering bibehålls.  

22.4 Utbildning vid särskilda ungdomshem 

Regeringens förslag: Skolpliktiga barn som vistas på ett särskilt 
ungdomshem skall i förekommande fall även ges möjlighet till 
utbildning som, med nödvändiga avvikelser, motsvarar obligatoriska 
särskolan eller specialskolan. Ungdomar som inte längre är 
skolpliktiga och vistas på särskilt ungdomshem skall utan 
behovsprövning ges möjlighet att delta i kompletterande utbildning på 
grundskolenivå eller motsvarande eller i utbildning som motsvarar 
sådan utbildning som erbjuds i gymnasieskolan eller 
gymnasiesärskolan. Huvudmannen skall årligen upprätta en 
kvalitetsredovisning för sin verksamhet på såväl huvudmannanivå 
som verksamhetsnivå. 
 
Kommitténs förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. 
Remissinstanserna: Statens institutionsstyrelse är positiv till 

kommitténs förslag. Myndigheten anser det mycket angeläget att kunna 
bedriva skolverksamhet som motsvarar utbildningen i det reguljära 
skolväsendet.  

Utbildnings- och kulturdepartementets förslag till ändring av 
förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet 
och ändring av förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet 
för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m. 
(U2005/2744/S): Förslaget om kvalitetsredovisning överensstämmer med 
regeringens förslag. 

Remissinstanserna: Statens institutionsstyrelse har inga invändningar 
mot förslagen. 
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Skälen för regeringens förslag: De barn och ungdomar som vistas på 
särskilda ungdomshem får vård med det tydliga syftet att de skall få 



 
 

 

 

förutsättningar att leva ett liv utan missbruk och kriminalitet. I denna 
vård är utbildning ett viktigt inslag. 

Att skolpliktiga barn och ungdomar som vistas på särskilda 
ungdomshem, och inte lämpligen kan fullgöra sin skolplikt på annat sätt, 
ges möjlighet att fullgöra sin skolplikt genom att delta i utbildning vid ett 
särskilt ungdomshem är en viktig rättighetsfråga. I de allra flesta fall 
handlar det om en utbildning motsvarande den som ges i grundskolan 
men regeringen anser att skolpliktiga barn och ungdomar som vistas på 
särskilda ungdomshem i förekommande fall även skall ha tillgång till 
utbildning motsvarande den som ges i särskolan eller specialskolan. 

Även om utbildningen som ges till skolpliktiga barn och ungdomar på 
särskilda ungdomshem så långt som möjligt bör motsvara utbildningen 
inom skolväsendet måste den anpassas till ungdomshemmens 
övergripande uppdrag. Syftet med vården på särskilda ungdomshem och 
miljön på dessa institutioner gör att vissa avvikelser från den reguljära 
utbildningen måste accepteras. Avvikelsen får inte vara större än vad 
som är att betrakta som nödvändigt. Det är även rimligt att graden av 
avvikelser kan variera beroende på vilken skolform utbildningen skall 
motsvara. 

Även för elever som inte längre är skolpliktiga och vistas på särskilda 
ungdomshem är rätten till utbildning en viktig fråga. Regeringen anser 
därför att dessa ungdomars rätt till utbildning bör förtydligas genom att 
den koppling som i dag finns till ett behov hos eleven tas bort. Statens 
institutionsstyrelse anser i sitt remissvar över kommitténs förslag att det 
är mycket angeläget att kunna bedriva skolverksamhet som motsvarar 
utbildningen i det reguljära skolväsendet. Detta görs redan i dag och 
utgör en del av verksamheten vid ungdomshemmen. 

Ett nytt krav på huvudmannen för särskilda ungdomshem är att 
huvudmannen på såväl huvudmannanivå som verksamhetsnivå blir 
skyldig att årligen upprätta en kvalitetsredovisning som motsvarar den 
kvalitetsredovisning som upprättas inom skolväsendet. 
Kvalitetsredovisningar inom skolväsendet behandlas i avsnitt 8 i detta 
förslag till skollag. 
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22.5 Utbildning vid sjukhus eller liknande 

Regeringens förslag: Om ett barn vårdas på sjukhus eller i någon 
annan institution, skall huvudmannen för institutionen sörja för att 
barnet får tillfälle att delta i verksamhet som motsvarar den som 
erbjuds i förskola, förskoleklass eller fritidshem. 

För sådana elever i grundskolan, obligatoriska särskolan, 
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 
som på grund av sjukdom eller liknande skäl under en längre tid inte 
kan delta i vanligt skolarbete skall särskild undervisning anordnas på 
ett sjukhus eller en motsvarande institution, i elevens hem eller på 
annan lämplig plats.  

Särskild undervisning skall inte ges en elev om den läkare som 
ansvarar för elevens vård avråder från det. Undervisning får anordnas 
i elevens hem endast om elevens vårdnadshavare medger det.  

Särskild undervisning skall anordnas av skolhuvudmannen. 
Undervisningen skall så långt möjligt motsvara den undervisning som 
eleven inte kan delta i.  

Särskild undervisning på sjukhus eller motsvarande institution skall 
anordnas av den kommun där institutionen är belägen. Sådan 
undervisning skall stå öppen även för dem som fullgör skolplikt 
utanför skolväsendet. Dagens ersättningssystem skall behållas. 
 
Kommitténs förslag: Kommittén har föreslagit ett ersättningssystem 

som skulle innebära att den kommun där sjukhuset är beläget får 
ersättning för sina kostnader från elevens skolhuvudman. Regeringen 
anser dock att dagens ersättningssystem fungerar väl och harmonierar 
med regeringens förslag i övrigt. I övriga delar överensstämmer 
kommitténs förslag i princip med regeringens förslag och även med 
dagens reglering. 

Remissinstanserna: Sveriges Sjukhuslärarförening, Lärarna på Astrid 
Lindgrens barnsjukhus och Sjukhuslärare i södra regionen vänder sig 
emot förslaget avseende interkommunal ersättning. Man är framför allt 
orolig för att sekretessen som finns för elever på sjukhus bryts om 
debitering mellan kommuner kommer att förverkligas. Friskolornas 
Riksförbund har inga invändningar mot förslagen. 

 
Skälen för regeringens förslag  

 
Vissa verksamheter för barn på sjukhus 

Regeringen anser att dagens lagstiftning har fungerat väl. Därmed ligger 
anordnaransvaret kvar på huvudmannen. Verksamheten omfattar alla 
barn på sjukhus eller motsvarande, oavsett om de annars har plats i 
förskola, förskoleklass, fritidshem eller ej. 
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Särskild undervisning 

Regeringen anser att dagens reglering till viss del är otydlig och 
svåröverskådlig när det gäller särskild undervisning på sjukhus eller 
liknande institutioner. För gymnasieskolans del saknas bestämmelser om 
vem som ansvarar för den särskilda undervisningen. Med regeringens 
förslag blir regleringen enhetlig för olika skolformer med tydliga 
anvisningar om både ansvar och målgrupp. Förslaget gäller liksom 
tidigare endast elever som är sjuka en längre tid. För andra elever ligger 
ansvaret alltjämt på elevens skolhuvudman. I sådana fall står det fritt för 
skolhuvudmannen att ordna undervisningen så att den bäst tillgodoser 
elevens behov under sjukdomstiden. 

Syftet med särskild undervisning på sjukhus eller motsvarande 
institution är att kompensera för den undervisning som eleven inte kan 
delta i. Regeringen anser att det även i fortsättningen är av yttersta vikt 
att eleverna garanteras möjlighet att inhämta de kunskaper som de går 
miste om på grund av en längre sjukhusvistelse. Det är viktigt att 
kommunerna i sitt uppdrag att kompetensutveckla sina lärare även tar 
hänsyn till denna lärargrupp och den kompetens som behövs för 
undervisning på sjukhus. Det handlar om ämneskunskaper men kan även 
handla om fördjupade psykologiska kunskaper för att kunna undervisa 
elever på sjukhus på ett professionellt sätt. 

Ansvar att anordna och ersättningssystem för särskild undervisning 

Regeringens förslag om att ansvaret för att anordna särskild undervisning 
på sjukhus överförs från skolhuvudmannen till den kommun där 
sjukhuset är beläget innebär en effektivisering av verksamheten. Även i 
detta sammanhang är barnperspektivet viktigt och elevernas behov skall 
tillgodoses så ändamålsenligt och effektivt som möjligt. Enligt 
regeringens bedömning kommer det att bli enklare att överblicka 
verksamheten och att garantera att eleverna får den undervisning de har 
rätt till när de vistas på sjukhus om sjukhuset endast behöver samverka 
med en part, det vill säga kommunen där sjukhuset är beläget.  

Enligt dagens ersättningssystem lämnas statsbidrag till kostnaderna för 
sjukhusundervisning från anslaget 25:7 Särskilda insatser på skolområdet 
ap 1. Bidrag till kommuner för särskild undervisning på sjukhus mm. 
Dessa medel disponeras och fördelas av Specialpedagogiska institutet. 
Ersättning betalas till den kommun där sjukhuset ligger. Ersättningens 
storlek grundas på antalet tjänster och varierar därför mellan olika 
kommuner. Regeringen anser att dagens ersättningssystem fungerar väl 
och harmonierar med förslaget i övrigt. 

Regeringens förslag innebär således en tydlig reglering där både 
anordnaransvaret och rätten till ersättning finns hos kommunen där 
sjukhuset är beläget. 
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22.6 Utbildning vid särskilda resurscenter 

Regeringens förslag: Barn med synskada och ytterligare 
funktionshinder samt barn med grav språkstörning skall få fullgöra sin 
skolplikt i särskilda resurscenter. Utbildningen skall med nödvändiga 
avvikelser motsvara utbildningen i grundskolan respektive 
grundsärskolan.  

Staten skall vara huvudman för utbildning vid sådana resurscenter.  
Hemkommunen skall betala ersättning till staten för vissa kostnader 

för den som fullgör sin skolplikt vid ett särskilt resurscenter.  
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer skall få 

meddela föreskrifter om ersättningens storlek. 
Krav på kvalitetsredovisning för verksamheten skall lyftas från 

förordning till lag. Kvalitetsredovisningen skall motsvara den 
kvalitetsredovisning som skall upprättas av huvudmännen och 
skolenheterna inom skolväsendet för barn och ungdomar. 
 
Kommitténs förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens 

förslag utom en precisering av den ena målgruppen och borttagande av 
möjligheten för regeringen att medge undantag vad gäller 
hemkommunens ersättningsplikt. 

Remissinstanserna: Specialpedagogiska institutet anser att 
visstidsutbildning vid vissa resurscenter inte skall vara en särskild 
utbildningsform utan utgöra en resurs i de fall då hemskolan och 
hemkommunen inte kan ge tillräckligt stöd. 
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Skälen för regeringens förslag: Kommitténs förslag innebär ingen 
förändring jämfört med dagens reglering. Utbildning vid vissa 
resurscenter är i dag en egen utbildningsform. Ingen ändring föreslås på 
denna punkt främst med anledning av att inskrivna elever fullgör sin 
skolplikt vid dessa resurscenter. Regeringen anser dock att det behövs en 
precisering av målgruppen när det gäller barn och elever med synskada. 
De flesta barn och elever med synskada har sedan länge fått sin 
utbildning inom det offentliga skolväsendet. Det är helt i linje med t.ex. 
barnkonventionen och Salamanca-deklarationen. Regeringen anser dock 
att vissa synskadade elever med ytterligare funktionshinder har sådana 
behov som bäst kan tillgodoses genom samarbete mellan kommunens 
skola och ett statligt resurscenter där spetskompetens på området finns. 
Regeringen delar Specialpedagogiska institutets uppfattning om att 
utbildningen skall syfta till att ge eleven förutsättningar för fortsatt 
utbildning i hemskolan eller hemkommunen och anordnas endast i 
sådana fall då hemskolan eller hemkommunen saknar förutsättningar att 
anordna utbildning av motsvarande kvalitet. Resurscentret och 
hemkommunen har ett gemensamt ansvar att planera elevens fortsatta 
utbildning i enlighet med förordningen om Visstidsutbildning 
(2004:203). I praktiken har sådan utbildning redan sedan tidigare varit 
förbehållen barn med synskada som också har ytterligare 



 
 

 

 

funktionshinder. I regeringens förslag har därför målgruppen preciserats 
för att överensstämma med faktiska förhållanden och den nyligen 
antagna visstidsförordningen (2004:203).  

I regeringens förslag har vidare bestämmelsen om att regeringen får 
medge undantag när det gäller hemkommunens ersättningsplikt tagits 
bort. Med denna åtgärd överensstämmer regleringen med den reglering 
som regeringen har beslutat skall gälla för den statliga specialskolan. (Se 
avsnitt 15 om specialskolan). 

Krav på kvalitetsredovisning lyfts från förordning till lag. 
Kvalitetsredovisningen skall motsvara den kvalitetsredovisning som 
upprättas för skolväsendet. Denna behandlas närmare i avsnitt 8 i detta 
förslag till skollag. 

22.7 Annat sätt för att fullgöra skolplikten  

Regeringens förslag: Villkoren för att få fullgöra skolplikten på annat 
sätt skall skärpas genom att det skall föreligga särskilda skäl för att 
medgivande skall kunna lämnas. 
 
Kommitténs förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens 

förslag. 
Remissinstanserna: Inga remissinstanser har kommenterat frågan. 
Skälen för regeringens förslag: Skolpliktens fullgörande på annat sätt 

kallas i dagligt tal ofta för ”hemundervisning” och är en verksamhet som 
inte ingår i skolväsendet. Även om bestämmelsen oftast aktualiseras när 
föräldrar av olika skäl, t.ex. filosofiska eller religiösa, vill ge sina barn 
undervisning i hemmet kan den även tillämpas när föräldrar själva vill 
undervisa sina barn i samband med exempelvis långresor. 
Skolhuvudmannen i barnets hemkommun skall pröva frågan om 
förutsättningar för medgivande finns och även återkalla ett medgivande 
om förutsättningar för ett sådant inte längre föreligger. Medgivande kan 
lämnas för ett år i sänder. Statens skolverk har tillsyn över kommunens 
handläggning av frågor som rör fullgörande av skolplikten på annat sätt. 
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I sakens natur ligger att denna bestämmelse bör tillämpas med stor 
restriktivitet. Alla barns rätt till en likvärdig utbildning är en av 
grundstenarna i det svenska utbildningssystemet och den aktuella 
verksamheten måste framstå som ett fullgott alternativ till den reguljära 
undervisningen för att ett medgivande skall kunna ges. Bestämmelsen 
kvarstår i princip oförändrad sedan nuvarande skollags tillkomst. Av 
förarbeten till denna bestämmelse (prop. 1985/86:10 s. 126 f.) framgår 
bl.a. att hemundervisning i enstaka fall, och då främst i de lägre 
årskurserna, kan tänkas som en godtagbar ersättning för skolgång om 
någon speciell yttre omständighet föreligger. En sådan omständighet kan 
t.ex. vara att barnet bor i glesbygd eller behöver särskild vård. För att 
hemundervisning skall kunna anses som ett fullgott alternativ till 
skolgång måste den ge kunskaper och värden som till art och nivå 
motsvarar grundskolans allmänna mål. Därvid bör beaktas att barnet, inte 



 
 

 

 

minst för sin sociala träning, nästan alltid kan antas behöva de 
erfarenheter som skolgång tillsammans med andra elever ger. 

För att ytterligare betona att bestämmelsen bara är avsedd att tillämpas 
i undantagsfall anser regeringen att det som en ytterligare förutsättning 
för medgivande bör anges att det skall föreligga särskilda skäl för ett 
sådant medgivande. Vad som kan utgöra särskilda skäl får avgöras från 
fall till fall vid en helhetsbedömning utifrån barnets intressen. 

 
22.8 Gemensamma bestämmelser om bemyndigande 

Regeringens förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer skall få meddela föreskrifter om antagningen till, 
organisationen av och det närmare innehållet i de utbildningar och den 
verksamhet som i övrigt omfattas av detta kapitel. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall 
också få meddela föreskrifter om enskilds ansökan om godkännande 
eller förklaring om bidragsberättigande. Regeringen skall därvid få 
meddela föreskrifter om ansökningstid.  

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall 
också få meddela föreskrifter om betyg i de utbildningar som 
motsvarar sådana utbildningar inom skolväsendet för barn och 
ungdomar där betyg får sättas. 

 
Skälen för regeringens förslag: I 1985 års skollag finns bemyndiganden 
för regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att meddela 
föreskrifter gällande vissa utbildningar utanför det offentliga 
skolväsendet, som nu motsvaras av utbildningar som regleras i 17 
kapitlet i skollagen. Detta gäller exempelvis utbildning i särskilda 
ungdomshem, utbildning i särskilda resurscenter och utbildning vid 
sjukhus eller liknande. Regeringen finner det lämpligt att nu samla dessa 
bemyndiganden i en gemensam paragraf. 

I lagen har tidigare angetts vid vilket sista datum en ansökan skall vara 
inlämnad för att en enskild huvudman skall kunna godkännas eller 
förklaras bidragsberättigad för ett visst år. För att möjliggöra en större 
flexibilitet på området föreslås i stället att regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer nu också bemyndigas att meddela föreskrifter 
om ansökningstid. 

Tidigare har betygsbestämmelser i utbildningsväsendet varit 
förordningsreglerade. Eftersom betygsbestämmelserna nu i stor 
utsträckning lyfts till lagen anser regeringen att det är lämpligt att 
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer också bemyndigas 
att meddela föreskrifter om betyg i de utbildningar som motsvarar sådana 
utbildningar inom skolväsendet för barn och ungdom där betyg får sättas. 
Även framdeles kommer det att finnas utrymme för flexibilitet vad gäller 
dessa utbildningar, vilket är motiverat bland annat för att det inte i dag 
kan förutses vilka former av utbildning som kan tänkas bli aktuella. 
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23 Annan pedagogisk verksamhet 

23.1 Inledning 

Regeringens förslag: Familjedaghem, öppen förskola, öppen 
fritidsverksamhet och omsorg under tid då förskola eller fritidshem 
inte erbjuds skall regleras som annan pedagogisk verksamhet och inte 
bilda egna skolformer. Regleringen för dessa verksamheter skall i 
huvudsak behållas i enlighet med dagens skollag.  

 
Skälen för regeringens förslag: Familjedaghem, öppen förskola och 

öppen fritidsverksamhet ingår i dagens skollag som delar av 
förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen och regleras i 2 a kap. 
Även omsorg under så kallad obekväm arbetstid regleras inom 
bestämmelserna för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. I 
regeringens förslag till ny skollag har sådana bestämmelser som reglerar 
verksamheter som i något avseende ersätter eller kompletterar förskolan 
och fritidshemmet samlats i ett särskilt kapitel under benämningen 
Annan pedagogisk verksamhet. Ytterligare bestämmelser för 
verksamheterna t.ex. om tystnadsplikt, tillsyn och uppgiftsskyldighet 
finns i kapitlet Övriga föreskrifter. I kap. 16, Utbildning på entreprenad 
m.m., anges att kommunen får sluta avtal med någon annan kommun 
(samverkan) eller en enskild huvudman om att denna skall utföra 
kommunens uppgifter inom annan pedagogisk verksamhet.   

Regeringen föreslår en tydligare reglering i jämförelse med 
skollagskommitténs förslag. Detta innebär dock ingen förändring av 
kraven på kvalitet i verksamheterna jämfört med tidigare lagstiftning.  

23.2 Familjedaghem 

Regeringens förslag: Kommunen skall sträva efter att i stället för 
förskola eller fritidshem erbjuda ett barn familjedaghem, om 
vårdnadshavaren önskar det. Familjedaghem skall genom pedagogisk 
verksamhet och omsorg stimulera barns utveckling och lärande. 
Verksamheten skall utgå från varje barns behov. Barn som av fysiska, 
psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall 
ges det stöd som deras speciella behov kräver. 
 
Kommitténs förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens 

förslag.  
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Remissinstanserna: De flesta remissinstanser som yttrat sig menar att 
familjedaghemmen har en viktig funktion för vissa barn och som 
valmöjlighet för föräldrar. Barnombudsmannen, LO, Lärarförbundet, 
Svenska Kommunalarbetarförbundet (både centralorganisationen och 



 
 

 

 

lokalföreningar) samt ett femtontal kommuner anser att det i skollagen 
bör finnas en bestämmelse som garanterar familjedaghemmens ställning 
för barnens skull. Kalmar kommun ser det som en naturlig utveckling att 
familjedaghemmen inte ingår i skolväsendet utan blir ett komplement till 
förskolan. Barnverket, Företagarna samt ett tiotal kommuner däribland 
Härnösand, Järfälla, Leksand, Sollentuna, Tyresö och Umeå är negativa 
till en marginalisering av familjedaghemmen. Kils kommun menar att det 
blir svårt att genomföra förslaget om en generell rätt till förskola då en 
stor del av kommunens barn vistas i familjedaghem. Timrå kommun 
föreslår att familjedaghemmen lyfts ur skollagen eller ingår i gruppen 
särskilda utbildningsformer. Ett hundratal spontana remissyttranden 
uttalar sitt stöd för familjedaghemmen. 

Skälen för regeringens förslag: Familjedaghem utgör ett viktigt 
komplement till förskolan av flera skäl. Av valfrihetsskäl är det viktigt 
att familjedaghem finns för barn, vars föräldrar önskar denna 
verksamhetsform för sina barn. Vissa barn kan också behöva vara i 
mindre grupper än vad förskolan kan erbjuda, det geografiska avståndet 
kan vara för långt till närmaste förskola eller så kan föräldrarnas 
arbetstider passa bättre med familjedaghemmets möjlighet till tidsmässig 
flexibilitet.  

I dagens skollag ingår familjedaghem som en del i 
förskoleverksamheten, vars uppgift är att genom pedagogisk verksamhet 
erbjuda barn fostran och omvårdnad. Kommunerna skall utan oskäligt 
dröjsmål erbjuda antingen förskola eller familjedaghem och kommunen 
skall ta skälig hänsyn till vårdnadshavarens önskemål om 
verksamhetsform.  

I enlighet med regeringens bedömning i förskolepropositionen Kvalitet 
i förskolan (prop. 2004/05:11) skall kommunerna sträva efter att erbjuda 
familjedaghem, om vårdnadshavaren så önskar. Jämfört med dagens 
bestämmelser kommer en förändring av skollagen på denna punkt att 
innebära en förstärkning av föräldrarnas möjligheter att välja 
familjedaghem som verksamhetsform. Familjedaghem kommer därmed 
att betonas som ett viktigt komplement till förskolan.  

Antalet inskrivna barn i familjedaghem varierar starkt mellan 
kommunerna och ett fåtal kommuner hade inga familjedaghem alls år 
2002. Detta beror till stor del på att föräldrarna valt förskola till sina 
barn. Det kan konstateras att antalet familjedaghem har minskat kraftigt 
under en följd av år. Endast ca 8 procent av förskoleverksamheten och 
skolbarnsomsorgen bedrivs idag i familjedaghem. I vissa kommuner 
beror det låga antalet barn i familjedaghem på svårigheter att rekrytera 
dagbarnvårdare. 

Föräldrar kommer dock även framöver att ha olika krav och önskemål. 
Mångfald och valfrihet är viktiga kvalitetsfrågor. Kommunen får så långt 
som möjligt sträva efter att tillgodose vårdnadshavarnas önskemål om 
familjedaghem i stället för förskola. 

Enligt regeringens förslag skall familjedaghem genom pedagogisk 
verksamhet och omsorg stimulera barns utveckling och lärande. 
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Läroplanen för förskolan skall även i fortsättningen vara vägledande men 
inte bindande för familjedaghemmen. 

I likhet med i dagens lagstiftning skall verksamheten i familjedaghem 
utgå från varje barns behov. Dagens reglering skall också bibehållas när 
det gäller att barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver 
särskilt stöd i sin utveckling skall ges det stöd som deras speciella behov 
kräver.  

23.3 Öppen förskola 

Regeringens förslag: En kommun skall även kunna anordna öppen 
förskola som komplement till förskola och familjedaghem.  

Den öppna förskolan skall erbjuda barn en pedagogisk verksamhet i 
samarbete med de till barnen medföljande vuxna samtidigt som dessa 
ges möjlighet till social gemenskap. 
 
Kommitténs förslag: Överensstämmer i stort sett med regeringens 

förslag. Av kommitténs förslag framgår dock inte verksamhetens 
kompletterande syfte eller dess målgrupp.  

Remissinstanserna: Timrå kommun föreslår att öppen förskola lyfts ur 
skollagen eller ingår i gruppen särskilda utbildningsformer. 

Skälen för regeringens förslag: I enlighet med vad som anges i 
propositionen om kvalitet i förskolan behöver verksamheten i öppen 
förskola stärkas och tydliggöras i skollagen. Regeringen föreslår därför 
att bestämmelsen om öppen förskola skall ange verksamhetens syfte och 
målgrupp samt även framhålla den öppna förskolans kompletterande 
funktion till förskola och familjedaghem. 

Öppen förskola ingår i dagens skollag som en del av 
förskoleverksamheten, vars uppgift är att genom pedagogisk verksamhet 
erbjuda barn fostran och omvårdnad. Den öppna förskolan definieras 
som kompletterande verksamhet till förskola och familjedaghem men 
skiljer sig från dessa på en rad punkter.  

Kommunerna är inte skyldiga att anordna öppen förskola och 
verksamheten erbjuder ingen omsorg. Barn och föräldrar har ingen 
formell plats att ta i anspråk och barnen är inte inskrivna i den öppna 
förskolan. Verksamheten vänder sig till barn och föräldrar som är hemma 
på dagarna, till exempel under föräldraledigheten eller i väntan på plats i 
förskolan. För dessa är verksamheten en viktig social träffpunkt där 
barnen ges tillfälle att tillsammans med en förälder eller annan vuxen 
delta i en verksamhet i gruppens form som syftar till att ge pedagogisk 
stimulans. Verksamheten vänder sig även till kommunens eller 
bostadsområdets dagbarnvårdare för erfarenhetsutbyte och social 
gemenskap.  
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Statens skolverk har på regeringens uppdrag utformat allmänna råd 
som utgår från den öppna förskolans särskilda förutsättningar. Råden har 
anknytning till förskolans läroplan, som inte gäller för öppna förskolan 
men kan vara vägledande i verksamheten.  



 
 

 

 

Öppen förskola drivs idag ofta av andra huvudmän än kommunen eller 
är samorganiserad med till exempel barn- eller mödrahälsovården och 
socialtjänsten i s.k. familjecentraler. Regeringen anser att det även 
fortsättningsvis är viktigt att verksamheten utvecklas utifrån lokala 
behov.  

23.4 Öppen fritidsverksamhet 

Regeringens förslag: Öppen fritidsverksamhet skall kunna erbjudas 
elever i grundskolan, motsvarande skolformer eller i annan skola där 
skolplikten kan fullgöras, i stället för fritidshem från och med 10 års 
ålder till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. 

Öppen fritidsverksamhet skall genom pedagogisk verksamhet 
komplettera utbildningen i skolan. Verksamheten skall erbjuda barnen 
en meningsfull fritid samt möjlighet till utveckling och lärande.  
 
Kommitténs förslag: En kommun kan även anordna pedagogisk 

verksamhet och omsorg i form av öppen fritidsverksamhet. 
Remissinstanserna: Nacka kommun anser att med hänsyn till elevens 

utveckling och behov bör elever från och med 10 års ålder och upp till 16 
år kunna erbjudas en till skolan knuten öppen fritidsverksamhet.  

 
Skälen för regeringens förslag 
 
Verksamhetens uppdrag 
 
Öppen fritidsverksamhet skall kunna erbjudas i stället för fritidshem till 
barn i åldern 10–13 år. Den öppna fritidsverksamheten skall komplettera 
skolan, både tids- och innehållsmässigt samt bidra till att barnen ges 
möjlighet till utveckling och lärande. Verksamheten skall, som framgår 
av nuvarande lagstiftning, utgå från varje barns behov. För barn i behov 
av sådant särskilt stöd som endast kan ges i fritidshem skall en kommun 
dock alltid erbjuda plats i fritidshem.  

Andelen barn inskrivna i fritidshem var 74 procent av 6–9-åringarna 
och 10 procent av 10–12-åringarna hösten 2004. I öppen 
fritidsverksamhet deltog 5 procent av 10–12-åringarna år 2002. 
Verksamheten anordnades endast i var fjärde kommun.  
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Statens skolverk har på regeringens uppdrag utformat allmänna råd 
som utgår från den öppna fritidsverksamhetens särskilda förutsättningar. 
Råden har anknytning till läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) som inte gäller för öppen 
fritidsverksamhet men kan vara vägledande för verksamheten. Den 
pedagogiska verksamheten skall enligt råden utgå från den syn på barns 
utveckling och lärande som kommer till uttryck i läroplanen. Den öppna 
fritidsverksamheten är en enklare form av verksamhet som inte erbjuder 
samma grad av omsorg och tillsyn och barngrupperna kan vara mer 
flexibla i jämförelse med i fritidshemmen. I gengäld skall verksamheten 



 
 

 

 

anpassas mer till äldre barns behov. Vilken form av verksamhet – 
fritidshem eller öppen fritidsverksamhet – som är mest lämplig i ett 
enskilt fall beror på barnets behov och förutsättningar samt 
vårdnadshavarens önskemål. 

Barn i behov av särskilt stöd 

Eftersom den öppna fritidsverksamheten har andra förutsättningar och en 
annan inriktning än fritidshemmet har personalen inte samma möjlighet 
att ge barn särskilt stöd. Även i den öppna fritidsverksamheten har dock 
personalen en skyldighet att uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd 
och medverka till att barnen får det stöd de behöver. Det är viktigt att 
personalen tar nödvändiga kontakter och agerar om de observerar barn 
som är i behov av stöd. Utifrån en vårdnadshavares önskemål kan också 
ett barn i behov av särskilt stöd delta i öppen fritidsverksamhet, om deras 
behov kan tillgodoses i denna form av verksamhet. 

23.5 Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte 
erbjuds  

 
Regeringens förslag: Under tid då förskola eller fritidshem inte 
erbjuds bör hemkommunen, om föräldrarna inte själva kan ordna 
omsorgen, tillhandahålla omsorg för barn i den omfattning det behövs 
med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om 
barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. 
Sådan omsorg bör erbjudas från och med ett års ålder till och med 
vårterminen det år barnet fyller 13 år. 
 
Kommitténs förslag: Skollagskommittén föreslår att förskola skall 

begränsas till att erbjudas under dagtid måndag till fredag. 
Om vårdnadshavare behöver omsorg utanför ordinarie arbetstid kan 

kommunen erbjuda detta utan lagreglering. 
Remissinstanserna: Jämställdhetsombudsmannen anser att omsorg på 

obekväm arbetstid är en viktig förutsättning speciellt för ensamstående, 
för att de skall kunna förena förvärvsarbete och föräldraskap och dela 
ansvaret för hem och barn. Barnverket vill att staten värnar om nattöppen 
barnomsorg. Kommunal Skaraborg värnar om ensamstående föräldrars 
möjlighet till försörjning på oregelbundna arbetstider. Svenska 
Kommunalarbetarförbundet, LO, Lärarförbundet och TCO anser att 
omsorg på obekväm arbetstid behöver utredas mer och hänvisar till 
arbetsmarknaden och medlemmarnas obekväma arbetstider. Förslaget får 
inte tolkas så att kommuner undviker att erbjuda omsorg till föräldrar 
med obekväma arbetstider, men inte heller förväxlas med en generell rätt 
till förskola på obekväm arbetstid. 
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Statens skolverk tillstyrker kommitténs förslag att förskola skall 
erbjudas under dagtid måndag till fredag, men menar att även föräldrar 
som arbetar på obekväma tider skall ha rätt till omsorg för sitt barn om 
de inte kan ordna detta själva. Omsorg på obekväma tider bör vara en 
skyldighet för kommunerna att erbjuda, utan att föräldrar skall behöva 
begära bistånd enligt socialtjänstlagen. Krav på kvalitetssäkring bör även 
gälla omsorg på obekväma tider. Myndigheten för skolutveckling lyfter 
fram förskolans social- och arbetsmarknadspolitiska roll och menar att 
frågan om obekväm arbetstid måste omprövas för förskola, fritidshem 
och familjedaghem. Barnombudsmannen anser att varje kommun bör 
vara skyldig att erbjuda pedagogisk verksamhet på obekväm arbetstid, 
inte endast barnpassning. 

Kommunerna Lindesberg och Nässjö anser att kommitténs förslag 
begränsar gruppen barn som ges möjlighet till förskola, vilket står i 
kontrast till dagens verklighet och riksdagens beslut om ökad 
tillgänglighet till verksamheten. 

Svenska Kommunförbundet är positivt till begränsningen av 
skyldigheten att erbjuda förskola till dagtid under vardagar. Lunds 
kommun menar att barnomsorg på obekväm arbetstid är en social fråga 
för den enskilda kommunen att avgöra som inte bör regleras i lag. 
Kommunerna Gnesta, Svenljunga och Östersund välkomnar förslagets 
tydlighet och Jokkmokk, Skellefteå, Trosa och Örebro dess frivillighet. 
Degerfors kommun anför att kommitténs förslag bör gälla barnomsorg 
”helgfri” måndag till fredag. Avsteg från normala öppettider är för 
Falun, Mjölby och Örebro kommuner kommunala initiativ och 
angelägenheter. Kommunerna Hallstahammar och Surahammar 
tillstyrker kommitténs förslag. 

Skälen för regeringens förslag: Enligt regeringens uppfattning är det 
en viktig utgångspunkt att omsorg för barn skall tillhandahållas i den 
omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete, 
studier eller barnets eget behov. Det är en förutsättning för kvaliteten i 
förskolan, fritidshemmet och övrig omsorg att verksamheten anpassas till 
barns och föräldrars behov, även om föräldrars arbetstider varierar i 
omfattning och tidsmässig förläggning.  

Lagstiftningen har tolkats olika av de inblandade parterna och 
olikheterna mellan kommunerna av erbjudande av omsorg om barn har 
uppmärksammats. Vissa föräldrar har inte haft samma rätt till service 
som föräldrar har som arbetar dagtid.  

Enligt regeringens uppfattning finns det ett behov av att förtydliga att 
kommunerna bör tillhandahålla omsorg under kvällar, nätter och helger. 
Regeringen föreslår därför att kommunerna även under tid då förskola 
eller fritidshem inte erbjuds bör ha ett ansvar för att tillhandahålla 
omsorg för barn i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas 
förvärvsarbete eller studier eller barnets eget behov, om föräldrarna inte 
själva kan ordna omsorgen. 
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Lagstiftningen 

Enligt 2 a kap. 6 § första stycket i 1985 års skollag skall 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg tillhandahållas i den 
omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller 
studier eller barnets eget behov. 

I förarbetena (prop. 1993/94:11 s. 33) till denna bestämmelse framhålls 
att det givetvis är önskvärt att verksamheten om möjligt även erbjuds till 
barn, vars föräldrar har obekväma arbetstider eller t.o.m. nattarbetar. Det 
skulle dock leda för långt att uppställa ett generellt krav på att 
verksamheten skall kunna erbjudas på andra tider än vad som kan anses 
som normal arbetstid på dagtid under vardagar.  

Statens skolverk har tidigare tolkat bestämmelserna i dagens skollag i 
samband med tillsynsbeslut och kommit fram till att kommunerna är 
skyldiga att erbjuda omsorg för barn också under föräldrars s.k. 
obekväma arbetstid. Skolverket anför att kommunerna är skyldiga att 
göra en individuell prövning av varje ansökan om omsorg för barn på 
obekväm arbetstid. Finns det ett uttalat behov av omsorg under kvällar, 
nätter och helger på grund av föräldrarnas förvärvsarbete är kommunen 
skyldig att tillhandahålla detta. Kommunala beslut om ett generellt 
avskaffande av omsorg för barn mellan vissa tider är enligt Skolverket 
inte förenligt med lagstiftningen och myndigheten har därför kritiserat 
kommuner som har fattat sådana beslut. I senare tillsynsbeslut har 
Skolverket intagit en mer restriktiv hållning till möjligheten att erhålla 
nattomsorg. 

Omsorg för barn på obekväm arbetstid har även varit föremål för 
domstolsprövning. I några domar med olika utslag har såväl länsrätter 
som kammarrätter prövat huruvida en kommun varit skyldig att erbjuda 
omsorg under sådan tid. 

Familjens behov och barnens bästa 

Regeringen anser att det i ett modernt samhälle skall gå att kombinera 
föräldraskap och förvärvsarbete. Många yrkesgrupper har arbetstider helt 
eller delvis förlagda till kvällar, nätter eller helger. Föräldrar skall dock 
kunna känna sig trygga med omsorgen för sina barn, även om de arbetar 
andra tider än dagtid måndag till fredag. Många kvinnor arbetar inom 
offentlig sektor t.ex. inom vård och omsorg, vars arbetstider kan vara 
förlagda till andra tider än dagtid. Om män och kvinnor skall ges samma 
möjligheter till ekonomiskt oberoende, utvecklingsmöjligheter i arbetet 
och delat ansvar för hem och barn, krävs det att samhället ger stöd till 
dem som arbetar inom yrken som innebär tjänstgöring på udda tider. Inte 
minst för ensamstående föräldrar är omsorg för barn på obekväm 
arbetstid viktig. 
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Det stora flertalet kommuner erbjuder redan omsorg under föräldrars 
obekväma arbetstider på ett kvalitativt mycket bra sätt genom nattöppna 
förskolor, familjedaghem eller barnvårdare i det egna hemmet. 

Av Skolverkets officiella statistik för 2003 framgår att av de cirka 
730 000 barn som då var inskrivna i förskoleverksamheten och 
skolbarnsomsorgen hade cirka 3 000 barn omsorg på obekväma tider. 
Det rör sig således om en liten grupp barn.  

En nationell kartläggning av omsorg för barn på obekväm arbetstid 
som Skolverket gjorde på regeringens uppdrag under våren 2003 visar att 
drygt varannan kommun vid mättillfället hade barn inskrivna på 
obekväma arbetstider. Av de 140 kommuner som inte hade inskrivna 
barn på obekväma arbetstider angav 104 att det inte fanns någon 
efterfrågan. Resterande 36 kommuner uppgav andra skäl - oftast att 
kommunen fattat beslut om att inte erbjuda nattomsorg. 

Av signaler till Utbildnings- och kulturdepartementet och Skolverket 
att döma verkar antalet kommuner som inte längre erbjuder omsorg 
under kvällar, nätter och helger att ha ökat något under senare tid.  

Förtydligad lagstiftning 

Enligt regeringens bedömning innebär Skollagskommitténs förslag, att 
förskola skall erbjudas under dagtid måndag till fredag, en betydande 
inskränkning i jämförelse med dagens lagstiftning. Regeringen anser inte 
att en sådan inskränkning av dagens lagstiftning är önskvärd. 
Kommunerna bör därför även fortsättningsvis erbjuda verksamhet under 
kvällar, nätter och helger. 

Detta innebär att det inte bör vara möjligt för en kommun att generellt 
avskaffa tillgången till kommunalt finansierad omsorg för barn till 
föräldrar som förvärvsarbetar obekväma tider. Å andra sidan skall det 
inte tolkas som en generell rättighet för föräldrar att få omsorg under 
dygnets alla timmar. Föräldrars ansvar för att hitta lösningar på barnets 
behov av omsorg kvarstår. 

Kommunen bör, för varje ansökan om plats, göra en bedömning utifrån 
familjens behov, sociala situation och försörjningsmöjlighet och besluta 
om plats därefter. I bedömningen bör även ingå föräldrarnas reella 
möjligheter att ordna omsorg för sina barn själva. Ansvarig nämnd och 
förvaltning för förskola, familjedaghem och fritidshem bör svara för 
behovsprövningen. 

Omsorg för barn på obekväma arbetstider skall inte betraktas som en 
skolform, till skillnad mot förskolan och inte heller åläggas de krav som 
bör ställas på en sådan verksamhet. Det är viktigt att bygga vidare på de 
kunskaper och goda erfarenheter som redan finns för denna verksamhet. 
Omsorgen skall som i dag kunna erbjudas i olika former som nattöppna 
förskolor, familjedaghem eller barnvårdare i egna hemmet. 

Det skall vara upp till kommunen att besluta i vilka former 
verksamheten skall bedrivas samt tidpunkten för när kvällsomsorgen tar 
vid efter dagtid. 
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23.6 Gemensamma bestämmelser för annan pedagogisk 
verksamhet 

Övergripande mål  

 
Regeringens förslag: Verksamhet i familjedaghem, öppen förskola, 
öppen fritidsverksamhet och omsorg under tid då förskola eller 
fritidshem inte erbjuds skall i samarbete med hemmen främja barns 
utveckling. Utformningen av verksamheten skall ske i 
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar 
såsom människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 
alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan 
människor.  

Var och en som verkar inom verksamheten skall främja aktning för 
varje människas egenvärde och aktivt motverka diskriminering och 
annan kränkande behandling. Verksamheten skall vidare främja en 
socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling.  
 
Kommitténs förslag: Kommittén föreslår inga bestämmelser gällande 

övergripande mål för annan pedagogisk verksamhet.  
Skälen för regeringens förslag: De övergripande mål som anges i 

förslaget till ny skollag gäller för samtliga skolformer, samt 
fritidshemmet men däremot inte för annan pedagogisk verksamhet. 
Regeringen anser dock att det är viktigt att det i den nya skollagen även 
för familjedaghem, öppen förskola och öppen fritidsverksamhet anges 
övergripande mål, som bygger på de grundläggande demokratiska 
värderingar som samhället vilar på. Detta skall även gälla för omsorg 
under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Den värdegrund och 
de normer och värden som anges i läroplanerna för förskolan och det 
obligatoriska skolväsendet skall genomsyra annan pedagogisk 
verksamhet. 

Det är viktigt att barnkonventionens anda genomsyrar all lagstiftning 
som rör barn. Nionde paragrafen i första kapitlet i denna lag gäller därför 
även för annan pedagogisk verksamhet. Verksamheten ska utformas i 
överensstämmelse med barnets rättigheter. När åtgärder i verksamheterna 
rör barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. 
Barnets inställning ska så långt det är möjligt klarläggas och hänsyn ska 
tas till barnets vilja med beaktande av hans eller hennes ålder och 
mognad.  

Kvalitet i verksamheten 
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Regeringens förslag: Verksamhet i familjedaghem, öppen förskola, 
öppen fritidsverksamhet och omsorg under tid då förskola eller 
fritidshem inte erbjuds skall bedrivas i ändamålsenliga lokaler i 
grupper med lämplig sammansättning och storlek. För bedrivande av 
verksamhet i familjedaghem, öppen förskola, öppen fritidsverksamhet 
och omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds skall det 
finnas personal med en sådan utbildning eller erfarenhet att barnens 
behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. 
Verksamheten skall utgå från en helhetssyn på barn och barns behov 
samt utformas så att den främjar allsidiga kontakter och social 
gemenskap.  
 
Kommitténs förslag: Lokalerna där verksamheterna skall bedrivas 

skall vara ändamålsenliga. Kommittén föreslår inga ytterligare 
kvalitetskrav på verksamheterna. 

Remissinstanserna: Myndigheten för skolutveckling anser att 
verksamheten i familjedaghem, öppen förskola och öppen 
fritidsverksamhet inte är tillräckligt reglerad vad gäller ansvars- och 
kvalitetsfrågor. Statens skolverk menar att krav på kvalitetssäkring bör 
ställas även på dessa verksamheter.  

Skälen för regeringens förslag: Regeringen anser att reglering av 
verksamhetens kvalitet och därmed vilka krav som kan ställas på 
verksamheten, liksom i dag måste framgå av bestämmelserna. Det är 
grundläggande att verksamheterna utgår från en helhetssyn på barns 
behov och utveckling samt främjar allsidiga kontakter och social 
gemenskap både mellan barnen och mellan barn och vuxna. Pedagogiken 
skall utgå från att utveckling och lärande sker ständigt. Detta har sin 
motsvarighet i bestämmelser för andra pedagogiska verksamheter och 
skall gälla även familjedaghem, öppen förskola, öppen fritidsverksamhet 
och omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. För att 
skapa en verksamhet av god kvalitet för barnen måste hänsyn tas till 
strukturella faktorer som barngruppens storlek och personaltäthet. Detta 
samspelar i sin tur med personalens kompetens, lokalernas storlek och 
utformning samt barngruppens sammansättning socialt, etniskt, köns- 
och åldersmässigt. 
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Barngruppers storlek och sammansättning samt lokalers 
ändamålsenlighet 
 
Dagens lagstiftning rörande barngrupper och lokaler skall bibehållas. 
Barnens självkänsla och identitet utvecklas i samspelet med andra barn 
och vuxna. Barngruppens storlek och sammansättning har därför en stor 
betydelse för barnens trivsel och utveckling och ger pedagogiska 
förutsättningar för verksamhetens utformning. Det är också viktigt ur 
säkerhetssynpunkt att dagbarnvårdare och personal kan ha överblick över 
barnen. Det finns däremot inga belägg för att det skulle finnas någon 
gruppstorlek eller personaltäthet som är den optimala i alla sammanhang. 
Förutsättningarna varierar från grupp till grupp och från tid till annan. 
Gruppernas storlek och sammansättning i öppen förskola och öppen 
fritidsverksamhet kan dessutom variera från dag till dag. Verksamheten 
bör därför vara flexibel och bestämmelserna skall tillämpas utifrån 
verksamheternas varierande förutsättningar.  

Lokalerna skall vara anpassade för de barn och den verksamhet som 
skall bedrivas. Dagbarnvårdare, annan personal och barn i 
verksamheterna skall vistas i en säker, god och hälsosam miljö. 
Lokalernas storlek och utformning, miljö och material skall vara 
beskaffade så att uppgiften att ge en god pedagogisk verksamhet 
understöds och kan genomföras. 
 
Personalens kompetens 

 
Personalens kompetens och engagemang är den viktigaste faktorn för 
verksamhetens kvalitet. Kompetensen hör ihop med erfarenhet, 
utbildning, möjligheter till kompetensutveckling och tillgång till 
pedagogisk handledning. För att barnens behov av omsorg och en god 
pedagogisk verksamhet skall kunna tillgodoses skall dagbarnvårdare och 
personal i öppen förskola, öppen fritidsverksamhet och omsorg under tid 
då förskola eller fritidshem inte erbjuds, precis som i dag ha en 
utbildning med inriktning mot barn eller lång erfarenhet av att arbeta 
med barn i de åldrar det gäller.  

Avgifter och bidrag  

 
Regeringens förslag: För plats i familjedaghem som erbjuds i stället 
för förskola eller fritidshem skall avgifter få tas ut på det sätt som 
anges i de kapitel som behandlar förskola respektive fritidshem. 

Om en huvudman som har godkänts som huvudman för fritidshem i 
stället erbjuder öppen fritidsverksamhet till ett barn skall bidrag 
lämnas av hemkommunen om kommunen har tillförsäkrats insyn i 
verksamheten, verksamheten uppfyller kvalitetskraven och avgifterna 
inte är oskäligt höga. 
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Kommunen skall även kunna lämna bidrag till familjedaghem, 
öppen förskola och öppen fritidsverksamhet som bedrivs av en enskild 
huvudman om kommunen har tillförsäkrats insyn i verksamheten, 
verksamheten uppfyller kvalitetskraven för verksamheterna och 
avgifterna inte är oskäligt höga. Sådant bidrag bör lämnas med ett 
belopp som inte oskäligt avviker från kommunens kostnad i 
motsvarande verksamhet. 
 
Kommitténs förslag: Skollagskommittén föreslår att skäliga avgifter 

får tas ut för plats i familjedaghem enligt bestämmelsen som gäller för 
förskolan. Skollagskommittén föreslår ingen bestämmelse för bidrag till 
enskild verksamhet. 

Remissinstanserna: Kalmar kommun anser att det är positivt att även 
enskild huvudman kan anordna öppen fritidsverksamhet. 

Skälen för regeringens förslag: I likhet med Skollagskommitténs 
förslag, dagens bestämmelser samt de avgiftsbestämmelser för plats i 
förskola eller fritidshem som framgår av lagens 6 och 15 kap., får en 
kommun ta ut skäliga avgifter för plats i familjedaghem som erbjuds i 
stället för förskola eller fritidshem. Avgifterna får tas ut enligt grunder 
som kommunen bestämmer. 

För fritidshemmen som anordnas av enskild huvudman kommer 
huvudmännen att vara garanterade bidrag från kommunen enligt 14 kap. 
7 §. Samtidigt får huvudmannen rätt att till elever från tio års ålder 
erbjuda öppen fritidsverksamhet i stället för fritidshem. Av den 
anledningen behövs även en bestämmelse som garanterar enskilda 
huvudmän bidrag för öppen fritidsverksamhet. 

Bidraget skall bestämmas med hänsyn till huvudmannens åtagande och 
barnets behov efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 
fördelning av resurser till egen motsvarande verksamhet. Om ett barn har 
omfattande behov av särskilt stöd, är kommunen inte skyldig att lämna 
bidrag för det särskilda stödet, om betydande ekonomiska svårigheter 
uppstår för kommunen. Bidraget minskar i förekommande fall med det 
belopp som huvudmannen tar ut i avgift. 

För annan öppen fritidsverksamhet, som anordnas av enskild, samt för 
familjedaghem och öppen förskola som anordnas av enskild, kan 
kommunen – liksom tidigare – lämna bidrag under vissa förutsättningar. 
Bidrag kan lämnas om kommunen har tillförsäkrats insyn i verksamheten 
och de kvalitetskrav som anges uppfylls.  

24 Tillsyn m.m. 
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I ett system där ansvaret för verksamheten är decentraliserat till 
kommuner och enskilda huvudmän och som bygger på principen om 
mål- och resultatstyrning krävs en tydlig och effektiv uppföljning, 
utvärdering, granskning och tillsyn. De krav som ställs i skollagen och 
andra föreskrifter måste hävdas aktivt och staten måste fordra att åtgärder 



 
 

 

 

vidtas när kraven inte är uppfyllda. Statens skolverks tillsynsansvar 
regleras nu i skollagen. Skolverkets rätt att få upplysningar, att få ta del 
av handlingar och annat material som behövs vid tillsynen samt att 
inspektera verksamheten tydliggörs genom att anges i skollagen.  

24.1 Skolverkets ansvar för uppföljning och utvärdering  

Regeringen förslag: Statens skolverk skall svara för uppföljning och 
utvärdering av skolväsendet för barn och ungdomar samt av särskilda 
utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet. 

 
Kommitténs förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens.  
Remissinstanserna: Remissinstanserna har inte haft några synpunkter 

på detta. 
Skälen för regeringens förslag: Uppföljning och utvärdering på 

nationell nivå av skolväsendet ger såväl regering och riksdag som 
allmänhet överblick över utvecklingen inom verksamhetsområdet. Inom 
Skolverket bidrar uppföljningen och utvärderingen med underlag för 
verkets inspektionsverksamhet. I dag regleras ansvaret för uppföljning 
och utvärdering i förordningen (2002:1160) med instruktion för Statens 
skolverk och omfattar skolväsendet, förskoleverksamheten och 
skolbarnsomsorgen.  

Regeringen föreslår att Skolverkets ansvar för uppföljning och 
utvärdering av skolväsendet för barn och ungdomar samt av särskilda 
utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet skall regleras i 
skollagen. Ett skäl för detta är uppföljningens och utvärderingens 
centrala betydelse för arbetet att värna en likvärdig utbildning av hög 
kvalitet. Det är också rimligt mot bakgrund av att huvudmännens ansvar 
för att planera, följa upp och utvärdera den egna verksamheten skall 
regleras i den nya skollagen.  

 
24.2 Ansvaret för tillsyn  

Regeringen förslag: Statens skolverk skall ha tillsyn över 
skolväsendet för barn och ungdomar, verksamhet som bedrivs enligt 
bestämmelserna om särskilda utbildningsformer samt annan 
pedagogisk verksamhet med offentlig huvudman.  

Varje kommun skall inom sitt område utöva tillsyn över enskild 
verksamhet som godkänns av kommunen. Det gäller förskolor och 
fritidshem med enskild huvudman samt förskoleklass som inte 
godkänns av Skolverket. Skolverket skall ha tillsyn över hur 
kommunen fullgör detta tillsynsansvar. 

Skolverket skall dessutom ha tillsyn över hur kommunen fullgör sitt 
ansvar för att se till att skolpliktiga barn får föreskriven utbildning 
samt kommunens handläggning av frågor som rör fullgörande av 
skolplikten på annat sätt än som anges i skollagen. 
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Kommitténs förslag: Överensstämmer delvis med regeringens förslag. 
Kommittén föreslog att tillsynsområdet skall omfatta efterlevnaden av 
skollagen, bestämmelser som meddelats med stöd av lagen och 
bestämmelser för utbildningen som kan finnas i annan författning. 

Remissinstanserna: Remissinstanserna är positiva till att en 
bestämmelse om Skolverkets tillsyn förs in i skollagen. Riksdagens 
ombudsmän (JO) menar dock att utformningen av förslaget innebär att 
granskning av verksamheten från ett mera allmänt förvaltningsrättsligt 
perspektiv kommer att falla utanför det område som omfattas av 
tillsynen.  

Arbetsmiljöverket menar att en bestämmelse bör tas in att tillsyn enligt 
arbetsmiljölagen (1977:1160) utövas av Arbetsmiljöverket.  

Skälen för regeringens förslag: Regeringen anser att det är angeläget 
att ansvaret för tillsynen över skolväsendet för barn och ungdomar tydligt 
framgår av skollagen. I dag är enbart Skolverkets tillsyn av fristående 
skolor reglerad i skollagen medan tillsynsuppdraget i övrigt framför allt 
framgår av förordningen (2002:1160) med instruktion för Statens 
skolverk. Behovet att i lag reglera Skolverkets mandat att utöva tillsyn 
har framförts av inte bara Skollagskommittén utan även 
Riksrevisionsverket (RRV 2001:24), Riksdagens revisorer (2001/02:13), 
Tillsynsutredningen (SOU 2002:14) liksom Svenska Kommunförbundet 
(Kommunal självstyrelse Statliga tillsyn av kommunerna – delrapport, 
1994). Regeringen redovisade sin syn i denna fråga redan 2002 i 
utvecklingsplanen om kvalitetsarbetet i förskola, skola och 
vuxenutbildning (skr. 2001/02:188). Liksom Tillsynsutredningen 
konstaterade regeringen att förhållandet att tillsynen inte är reglerad i lag 
skiljer skolområdet från andra samhällsområden.  

Enligt Tillsynsutredningen är tillsyn ett samhällstyrande instrument i 
situationer, där staten har garanterat medborgarna att en viss verksamhet 
skall nå upp till en viss standard. Kärnan i tillsynsrelationen är rätten för 
ett tillsynsorgan, här Skolverket, att granska ett tillsynsobjekt, dvs. den 
verksamhet som är föremål för de av staten fastställda normerna, och att 
rikta krav mot den som är ansvarig för tillsynsobjektet, dvs. 
huvudmannen. Tillsynsorganets mandat är enligt utredningen givet i lag, 
något som på skolans område inte är uppfyllt i dag.  

En lagreglering av tillsynen motiveras enligt regeringens uppfattning 
främst av att de sanktioner som är förknippade med tillsynen är uttryck 
för en långtgående myndighetsutövning. Regeringens ambition är också 
att regleringen av verksamhet i offentlig och enskild regi skall vara så 
likvärdig som möjligt. Ett första steg är att tillsynen i båda fallen regleras 
i lag. Det är inte dock inte möjligt att i alla avseenden skapa en helt 
likformig reglering för offentlig och enskild verksamhet, bl.a. på grund 
av att den offentliga huvudmannen har ett mer långtgående ansvar att 
erbjuda alla barn och ungdomar utbildning än den enskilda.  
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24.2.1 Dagens reglering av ansvaret för tillsyn  

Skolverkets tillsynsansvar har hittills huvudsakligen reglerats i 
förordningen (2002:1160) med instruktion för Statens skolverk. Enligt 
denna författning skall Skolverket ha tillsyn över  
� det offentliga skolväsendet, 
� den av det allmänna anordnade förskoleverksamheten, 
� den av det allmänna anordnade skolbarnsomsorgen, 
� kommunens skyldighet att se till att skolpliktiga barn får föreskriven 

utbildning, 
� fristående skolor inom utbildningsväsendet för barn och ungdom, 
� utbildning vid riksinternatskolor,  
� utbildningen vid särskilda ungdomshem enligt lagen (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga,  
� visstidsutbildning vid särskilda resurscenter, 
� sjukhusundervisning/motsvarande för skolpliktiga elever, 
� kommunens handläggning av frågor som rör fullgörande av 

skolplikten på annat sätt än som anges i skollagen, 
� hur kommunen fullgör sitt tillsynsansvar i fråga om enskilda 

förskolor och enskilda fritidshem samt enskilda förskoleklasser som 
inte Skolverket har tillsyn över,  

� Nationellt centrum för flexibelt lärande, såvitt gäller utbildning som 
kompletterar den gymnasiala vuxenutbildningen, och 

� vissa andra statsunderstödda skolor och utbildningar för barn, 
ungdomar och vuxna i den omfattning som följer av särskilda 
bestämmelser eller särskilda beslut.  

 
Skolverkets ansvar att utöva tillsyn över verksamhet med enskild 
huvudman regleras även i nuvarande skollag. Där framgår att fristående 
skolor för barn och ungdom skall stå under tillsyn av Skolverket (9 kap. 
11 och 13 §§ i nuvarande skollag) samt att kommunerna har tillsyn över 
enskild förskola och enskilt fritidshem samt enskild förskoleklass om 
denna inte står under tillsyn av Skolverket (2 a kap. 15 § samt 2 b kap. 8 
§ i nuvarande skollag). Det senare gäller om verksamheten bedrivs i 
anslutning till fristående skola.  

24.2.2 Ansvaret för tillsyn regleras i skollagen   

Skollagskommittén föreslår att Statens skolverks mandat att utöva tillsyn 
skall regleras i skollagen samt att det utformas så att tillsynen avser 
efterlevnaden av skollagen, föreskrifter som meddelats med stöd av lagen 
samt bestämmelser om utbildningen som kan finnas i annan författning. 
Från Skolverkets tillsynsområde undantas enligt kommitténs förslag 
genom uttrycklig bestämmelse sådan utbildning som skall godkännas av 
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kommunen, dvs. förskolor och fritidshem med enskild huvudman samt 
förskoleklass som inte godkänns av Skolverket. 

Regeringen föreslår att skollagen skall ange de områden som 
Skolverket skall utöva tillsyn över. Regeringen har funnit att 
utformningen av den av kommittén föreslagna bestämmelsen har vissa 
icke önskvärda konsekvenser. Bland annat skulle den ställa krav på fler 
undantag från Skolverkets tillsynsansvar än vad kommittén föreslagit. 
Dessutom framgår inte tillräckligt tydligt i vilka avseenden tillsyn skall 
bedrivas. Regeringen föreslår därför att bestämmelserna utformas så att 
det tydligt framgår att Skolverket skall ha tillsyn över skolväsendet för 
barn och ungdomar, i den mån kommunen inte har tillsyn över 
verksamheten, samt verksamhet enligt reglerna om särskilda 
utbildningsformer (17 kap. i förslaget till ny skollag) och annan 
pedagogisk verksamhet med offentlig huvudman (18 kap. i förslaget till 
skollag).  

Regeringen föreslår att kommunen skall ha tillsyn över sådan 
verksamhet som kommunen godkänner, dvs. över enskilda förskolor 
samt enskilda fritidshem och förskoleklasser som inte hör till en 
fristående skola och därför godkänns av Skolverket. För förskola och 
fritidshem är detta i dag reglerat i 2 a kap. 15 § skollagen, för 
förskoleklassen i 2 b kap. 8 § samma lag. Skolverket skall, liksom i dag, 
ha tillsyn över hur kommunen fullgör sitt tillsynsansvar i fråga om 
enskilda förskolor samt enskilda fritidshem och förskoleklasser som inte 
Skolverket har tillsyn över.   

Regeringen föreslår vidare att det i lag regleras att Skolverket skall ha 
tillsyn över hur kommunen fullgör sitt ansvar för att se till att 
skolpliktiga barn får föreskriven utbildning i enlighet med vad som 
framgår av lagen. Skolverket skall också ha tillsyn över kommunens 
handläggning av frågor som rör fullgörande av skolplikten på annat sätt 
än som anges i skollagen. I båda fallen framgår detta i dag av 
förordningen (2002:1160) med instruktion för Statens skolverk.  

Med detta förslag kommer tillsynen att omfatta verksamhet med såväl 
offentlig som enskild huvudman.  

Regeringen bedömer att detta sätt att reglera Skolverkets tillsynsansvar 
möjliggör tillsyn över efterlevnaden av såväl skollagen som föreskrifter 
som meddelats med stöd av denna. Detta gäller också, i de fall där det är 
relevant, andra bestämmelser av betydelse för verksamheten. Den 
huvudsakliga utgångspunkten för Skolverkets tillsyn bör vara skollagen 
och tillhörande författningar. Det är emellertid viktigt att verket, när det 
är påkallat, kan rikta kritik även från ett mer allmänt förvaltningsrättsligt 
perspektiv.  
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Enligt JO:s mening är det t.ex. rimligt att en ordinarie 
tillsynsmyndighet inte bara prövar frågor som hänför sig till 
författningarna på själva sakområdet utan att myndigheten även från ett 
mer allmänt förvaltningsrättsligt perspektiv kan granska verksamheten. 
JO understryker också att det är angeläget att det klargörs vad 
Skolverkets tillsynsuppdrag innebär. JO påpekar i sitt remissvar att med 
de bestämmelser om tillsyn som kommittén föreslår kan vissa 



 
 

 

 

förvaltningsrättsliga frågor komma att falla utanför det som omfattas av 
tillsynen, t.ex. skyldigheten att svara på brev eller handläggningen av en 
framställan om att få ta del av allmän handling.  

Skolverkets tillsyn begränsas emellertid om tillsynen faller inom någon 
annan myndighets särskilda område. Detta kan inträffa om andra 
myndigheter har tillsynsansvar, t.ex. Datainspektionen när det gäller 
hantering av personuppgifter och Arbetsmiljöverket när det gäller 
arbetstids- och arbetsmiljölagstiftningen.  

För såväl Skolverket som för kommunerna, där dessa svarar för 
tillsynen, skall tillsynen också omfatta kontroll över att huvudmannen 
iakttar sina skyldigheter enligt lagen (2000:873) om registerkontroll av 
personal inom förskola, skola och fritidshem m.m.  

Regeringen vill slutligen understryka att myndigheter med ansvar för 
tillsyn över samma tillsynsobjekt bör samverka om tillsynen. Det gäller 
t.ex. elevhälsan. Den del av elevhälsans personal som utgör hälso- och 
sjukvårdspersonal står under Socialstyrelsens tillsyn i yrkesutövningen 
och tillsynsansvaret för denna del av verksamheten åligger 
Socialstyrelsen. Skolhälsovården är i dag en gren inom hälso- och 
sjukvården. För verksamheten gäller de författningar av allmän karaktär 
som är giltiga för all annan hälso- och sjukvård, t.ex. hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763) och Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 
1997:8) om verksamhetschef inom hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen 
har befogenhet att meddela föreskrifter och allmänna råd rörande 
skolhälsovården. Regeringen föreslår inga förändringar i denna 
ansvarsfördelning vid övergången till en samlad elevhälsa. 

Enligt förvaltningslagen (1986:223) skall varje myndighet lämna andra 
myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten. Samverkan 
mellan myndigheter bör enligt Tillsynsutredningen (SOU 2004:100) ske 
för att deras verksamhet skall bli mer effektiv, men också för att det skall 
bli enklare för enskilda att ha kontakt med myndigheterna. 
Tillsynsutredningen anser dock inte att de allmänna reglerna om 
samverkan är tillräckliga för tillsynsområdet och lämnar förslag för att 
ytterligare skärpa kravet på samverkan och samordning. Förslaget bereds 
för närvarande inom regeringskansliet.  

24.3 Rätt till inspektion 

Regeringen förslag: Statens skolverk, en kommun, en länsstyrelse 
och Socialstyrelsen skall för sin tillsyn ha rätt att inspektera sådan 
verksamhet som står under dess tillsyn och skall få inhämta 
upplysningar och ta del av de handlingar och annat material som 
behövs för tillsynen.  

Den vars verksamhet inspekteras skall vara skyldig att lämna den 
hjälp som behövs vid inspektionen.  
 
Kommitténs förslag: Överensstämmer delvis med regeringens förslag.  
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Remissinstanserna: Riksförbundet Hem och Skola rekommenderar att 
Skolverket bör ges en otvetydig rätt att inspektera oanmält och en 
skyldighet att inspektera om en enskild skolenhet anmäls av elev eller 
förälder/vårdnadshavare i syfte att stärka elevens rättsäkerhet och 
trygghet.  

Skälen för regeringens förslag: Regeringen föreslår att Skolverket 
uttryckligen skall få rätt att inspektera sådan verksamhet som står under 
verkets tillsyn och få inhämta upplysningar och ta del av de handlingar 
och annat material som behövs för tillsynen. Den vars verksamhet 
inspekteras föreslås också bli skyldig att lämna den hjälp som behövs vid 
inspektionen. I dag saknas uttryckliga bestämmelser om detta för 
Skolverkets tillsyn. Regeringen delar Skollagskommitténs uppfattning att 
det är rimligt att tydliggöra denna rätt genom en bestämmelse i 
skollagen, även om det i och för sig inte har framkommit att Skolverket 
stött på svårigheter i dessa hänseenden.  

Även Tillsynsutredningen gör bedömningen att tillsynsorgans rätt till 
tillträde och undersökning samt skyldigheten för de objektsansvariga att 
lämna upplysningar bör regleras i lag och lämnar i sitt slutbetänkande 
Tillsyn - förslag om en tydligare och effektivare offentlig tillsyn (SOU 
2004:100) förslag till sådana bestämmelser i förslaget till tillsynslag. 
Förslaget bereds för närvarande inom regeringskansliet. 

Regeringen föreslår att motsvarande skall gälla även för kommunen 
vid dess tillsyn över enskild verksamhet. I dag framgår detta av den 
nuvarande skollagen. Vidare föreslås bestämmelsen gälla även för 
länsstyrelserna och Socialstyrelsen vid deras tillsyn över 
elevhemsboendet vid Rh-anpassad utbildning, specialskolor och 
resurscenter. Även detta framgår av den nu gällande skollagen. 

Regeringens förslag innebär att samma regel gäller för inspektion, 
oavsett tillsynsorgan. För kommunernas tillsyn innebär detta, jämfört 
med i dag, att de även kommer att få ta del av annat material vid sin 
tillsyn.  

Med anledning av Riksförbundet Hem och Skolas rekommendationer 
vill regeringen understryka att det inte finns några hinder för Skolverket 
att inspektera oanmält, varken med nuvarande regler eller med de 
förändringar, som föreslås här. Behovet att inspektera om en enskild 
skolenhet anmäls av en elev eller vårdnadshavare måste enligt 
regeringens uppfattning bedömas i varje enskilt fall.  
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24.4 Sanktioner m.m.  

Regeringens bedömning: Det finns behov av förändringar i nuvarande 
sanktionssystem, bl.a. i form av utökade sanktionsmöjligheter. Ett slutligt 
ställningstagande till formen för detta bör dock avvakta beredningen av 
Tillsynsutredningens slutbetänkande Tillsyn – förslag om en tydligare 
och effektivare tillsyn (SOU 2004:100). Sanktionssystemet för utbildning 
för barn och ungdomar bör då ses över i ett sammanhang för såväl 
offentlig som enskild huvudman. Utgångspunkten bör vara att så långt 
möjligt ha ett likvärdigt sanktionssystem oavsett huvudman. Att ett 
slutligt ställningstagande till hur sanktionssystemet bör vara utformat får 
avvakta, innebär i huvudsak att dagens bestämmelser bibehålls i 
föreliggande förslag. Vissa justeringar föreslås dock, bl.a. för att regler 
med likartad innebörd skall vara formulerade på samma sätt för olika 
former av verksamhet med enskild huvudman.   

Regeringens förslag: Om en kommun grovt eller under längre tid har 
åsidosatt sina skyldigheter enligt skollagen eller föreskrifter meddelade 
med stöd av lagen, får regeringen meddela de föreskrifter för kommunen 
som behövs för att avhjälpa bristen, eller vidta de åtgärder som behövs på 
Förklaringen om rätt till bidrag skall återkallas om en internationell skola 
som motsvarar gymnasieskolan har rätt till bidrag, men inte längre 
uppfyller kraven för att få bidrag och bristerna inte avhjälps efter 
föreläggande från Skolverket. Detsamma gäller om en sådan skola trots 
påpekande inte iakttar sin skyldighet att delta i den uppföljning och 
utvärdering som genomförs av Statens skolverk.  

Ett godkännande skall också återkallas om huvudmannen för den 
enskilda skolan inte iakttar sina skyldigheter enligt lagen (2000:873) om 
registerkontroll av personal inom förskola, skola och fritidshem m.m. 
och bristerna inte avhjälps efter påpekande för 
huvudmannen.kommunens bekostnad. Har staten haft kostnader för en 
sådan åtgärd får denna kostnad kvittas mot belopp som staten annars 
skulle ha betalat ut till kommunen. 

Om huvudmannen för en verksamhet vid en förskola, ett fritidshem, en 
förskoleklass eller skolenhet med enskild huvudman inte längre uppfyller 
kraven för godkännande skall Statens skolverk få eller, i de fall 
kommunen godkänt verksamheten, kommunen få förelägga 
huvudmannen att uppfylla kraven. Ett föreläggande skall innehålla 
uppgifter om de åtgärder som anses nödvändiga för att kraven för 
godkännande skall uppfyllas. Om huvudmannen inte följer föreläggandet 
skall Statens skolverk få eller, i de fall kommunen godkänt 
verksamheten, kommunen få återkalla godkännandet för verksamheten. 
Detsamma gäller om huvudmannen utökar verksamheten utöver vad som 
anges i godkännandet. 
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Kommitténs förslag: Överensstämmer delvis med regeringens förslag. 
Kommittén föreslår dock att föreläggandet skall kunna förenas med vite 
och kunna överklagas till förvaltningsdomstol. 

Remissinstanserna: Ett flertal myndigheter och organisationer är 
positiva till kommitténs förslag om tillsyn och sanktioner i sin helhet och 
står således bakom förslaget om föreläggande och vite.  

Svenska Kommunförbundet och flera kommuner avvisar kommitténs 
förslag till sanktionsmöjligheter för Skolverket. Man menar bland annat 
att sanktioner vid lagtrots är ett allvarligt ingrepp i det kommunala 
självstyret och det förekommer nästan inte i den övriga lagstiftningen. 
Göteborgsregionens kommunalförbund, Kommunförbundet i Skåne och 
ett stort antal kommuner har den bestämda uppfattningen att sanktioner 
endast kan riktas till den som fått uppdraget (dvs. till rektor och inte till 
skolhuvudmannen). Några kommuner är tveksamma till möjligheten att 
vitesförlägga en skolhuvudman. Föreningen Sveriges skolchefer och ett 
par kommuner anser att införande av sanktionsmedel torde leda till mera 
fokus på att göra på rätt sätt än att göra rätt saker. 

Riksdagens ombudsmän (JO), Svenska Kommunförbundet och några 
kommuner menar att då det inte föreligger ett akut behov av utökade 
sanktionsmedel finns för närvarande inte skäl att införa föreslagna 
utökade sanktionsmöjligheter. Det finns i stället anledning att avvakta 
resultatet av den pågående översynen av vilka sanktionsmedel som 
lämpligen i framtiden bör komplettera statlig tillsyn. 

Friskolornas Riksförbund anser att Skolverket bör få rätt att besluta att 
offentliga skolor, där verksamheter trots föreläggande inte uppfyller 
lagens krav på verksamheten, skall stängas på samma sätt som fristående 
skolor kan förlora sitt godkännande. 

Svenska Kommunförbundet, Trollhättans, Gotlands och Västerås 
kommuner menar att det är positivt att kommunerna skall kunna få 
Skolverkets tolkningar av skollag m.m. överprövade av domstol. Man 
menar att detta bör tydliggöras i en bestämmelse i skollagen. 

Skälen för regeringens förslag: Skollagskommitténs uppdrag var att 
utreda om statens sanktionsmöjligheter bör vidgas. Kommitténs 
bedömning är att så bör ske. Bland skälen för ökade sanktionsmöjligheter 
anför kommittén de preventiva syftena och symbolvärdet samt principen 
om att tillsynen över verksamheter med såväl offentlig som enskild 
huvudman bör omfattas av samma regelsystem. Den primära kontrollen 
av att bestämmelserna efterlevs måste utövas av huvudmännen själva. 
Staten måste emellertid, med sitt yttersta ansvar, kunna inskrida på ett 
effektivt sätt mot skolhuvudmän som allvarligt brister i sitt 
ansvarstagande. De starkaste skälen mot ökade sanktionsmöjligheter 
finner kommittén i riskerna för en förskjutning mot tvingande styrmedel 
och svårigheter att hitta ett effektivt och väl avvägt sanktionsmedel.  
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Skolverkets uppföljningar av tillsynsbeslut som rör kommunala 
skolhuvudmän visar att besluten genomgående diskuteras på politisk nivå 
och att kommunerna som regel vidtar åtgärder som verket bedömer 
tillräckliga. Det finns dock enligt Skolverket sedan ett par år tendenser 
till att kommuner inte alltid rättar till konstaterade brister så snabbt och 



 
 

 

 

målmedvetet som man har rätt att kräva. På senare tid har också 
förekommit exempel på kommunala direktiv som står i strid med 
lagstiftningen.  

Med dagens författningsreglering kan Skolverket, om verket vid sin 
tillsyn finner allvarliga brister, rikta kritik mot huvudmannen. För 
fristående skolor finns dessutom särskilda regler (se nedan). 
Skollagskommittén har funnit att möjligheten att rikta kritik är en 
otillräcklig sanktionsmöjlighet. Kommittén föreslår därför att Skolverket 
i vissa situationer skall få rätt att förelägga en huvudman att fullgöra sina 
åligganden samt att föreläggandet skall få förenas med vite, som utgör 
själva sanktionsmedlet. 

Regeringen delar skollagskommitténs allmänna bedömning att det 
finns behov av förändringar i nuvarande sanktionssystem, bl.a. i form av 
utökade sanktionsmöjligheter. Regeringen bedömer dock att ett slutligt 
ställningstagande till formen för detta bör avvakta beredningen av 
Tillsynsutredningens slutbetänkande Tillsyn – förslag om en tydligare 
och effektivare tillsyn (SOU 2004:100). Tillsynsutredningen lämnar i 
betänkandet förslag till en tillsynslag som, om den blir verklighet, 
kommer att innehålla en katalog av olika sanktionsinstrument, t.ex. 
anmärkning, varning, tillsynsbot, vite etc., lämpliga vid olika typer av 
tillsynssituationer. Flera remissinstanser, däribland JO, har framfört att 
ett slutligt ställningstagande till frågan om sanktioner bör avvakta 
Tillsynsutredningens förslag. JO anför att det för närvarande inte finns 
skäl till att införa utökade sanktionsmedel eftersom det inte nu föreligger 
något akut behov av detta och frågan är under utredning. 

Enligt regeringens uppfattning gynnas kvalitetsutvecklingen inom 
utbildningssystemet i första hand av en aktiv dialog mellan Skolverket 
och huvudmännen. Detta utesluter dock inte behovet av sanktioner i vissa 
fall. Regeringen anser att det finns starka skäl att i ett sammanhang se 
över sanktionssystemet för såväl offentlig som enskild utbildning för 
barn och ungdomar. Regeringen avser därför att återkomma i denna 
fråga, när Tillsynsutredningens förslag beretts klart, och en samlad 
bedömning kan göras mot bakgrund av Skollagskommitténs förslag och 
en eventuell ny tillsynslag. En ambition är att eventuellt förändrade 
regler skall kunna träda i kraft samtidigt som den nya skollagen.  

En målsättning bör då vara att sanktionerna kan situationsanpassas på 
ett ändamålsenligt sätt, i en trappa med sanktioner med olika kraft. 
Regeringen menar därför att det kan vara motiverat att Skolverket ges 
tillgång till ett sanktionsinstrument som är kraftfullare än dagens 
möjlighet att rikta kritik, men är mildare än den yttersta sanktionen som i 
dag i princip innebär tvångsförvaltning av kommunens verksamhet 
respektive återkallande av godkännandet för enskild verksamhet.  

 
379 

I ett fortsatt arbete med att utveckla sanktionssystemet bör ytterligare 
en ambition vara att så långt möjligt skapa ett så likartat system som 
möjligt, oberoende av huvudman. De sanktioner som finns i dagens 
regelverk skiljer sig väsentligen för det offentliga skolväsendet och 
verksamheter som drivs i enskild regi. En fullständig likformighet är 
dock inte möjligt att åstadkomma. Att kommunen har det yttersta 



 
 

 

 

ansvaret för att erbjuda plats i förskolan och att se till att alla barn har 
möjlighet att fullgöra sin skolplikt särskiljer den från enskilda huvudmän, 
vilket får återverkningar på sanktionssystemet som inte kan bli helt 
likformigt. 

Att regeringen nu avvaktar med att ta ställning till hur 
sanktionssystemet slutligt bör vara utformat i den framtida skollagen 
innebär i huvudsak att dagens bestämmelser om sanktioner bibehålls i 
föreliggande förslag. Av det följande framgår dock att vissa justeringar 
krävs som konsekvens av andra förändringar i förslaget till ny skollag 
samt med anledning av att regler med substantiellt likartad innebörd 
hittills formulerats olika. När de nu samlas i ett kapitel i skollagen finns 
skäl att sträva efter ökad enhetlighet.  

24.4.1 Sanktioner mot kommuner som skolhuvudmän 

Enligt nuvarande regler har regeringen möjlighet att, om en kommun 
grovt eller under längre tid åsidosatt sina skyldigheter, meddela de 
föreskrifter för kommunen som behövs för att avhjälpa bristen. 
Regeringen kan också besluta om åtgärder som skall vidtas på 
kommunens bekostnad. Bestämmelsen tillkom 1992, när sektorsbidraget 
till skolan avskaffades och ersattes med det generella statsbidraget till 
kommunerna. Liknande regler hade funnits även tidigare, under perioden 
från sektorsbidragets införande 1991, men också dessförinnan. 
Bestämmelsen har hittills aldrig tillämpats.  

Regeringen föreslår att nuvarande bestämmelse överförs till den nya 
skollagen. Enligt Skollagskommittén har det inte framkommit några skäl 
för att förstärka regeringens sanktionsmöjligheter. Kommittén anser inte 
heller att den bör tas bort. Regeringen delar denna uppfattning och anser 
att de skäl som angavs i förarbetena till nuvarande bestämmelse 
fortfarande är giltiga. Där argumenteras för att staten, med det yttersta 
ansvaret för skolväsendet för barn och ungdomar, har behov av konkreta 
korrektionsåtgärder om huvudmannen inte vidtar rättelse. Möjligheten 
fyller en funktion som ett yttersta skydd för de svagaste grupperna. Mot 
denna bakgrund bedömer regeringen att det kan finnas behov av att i 
extrema situationer kunna föreskriva eller på kommunens bekostnad 
vidta åtgärder. Ett sådant förfarande närmar sig vad som kallas för 
”tvångsförvaltning” och bör förbehållas regeringen.   

Med nuvarande lagstiftning gäller inte bestämmelsen om regeringens 
sanktionsmöjligheter när kommun grovt eller under längre tid åsidosatt 
sina skyldigheter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk 
verksamhet. Föreliggande förslag innebär, i likhet med kommitténs, att 
även denna verksamhet kommer att omfattas av bestämmelsen, som en 
konsekvens av att lagstiftningen görs mer generell och likvärdig för olika 
verksamhetsformer. Regeringen anser att detta är rimligt. De argument 
som redovisats ovan för skolan har lika stor relevans för förskola, 
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. 
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24.4.2 Sanktionsmöjligheter mot huvudmän för fristående skolor 

Regeringen föreslår att Skolverket skall få förelägga huvudmannen för en 
fristående skola som godkänts av verket att uppfylla kraven, om denne 
inte längre uppfyller kraven för godkännande. Ett sådant föreläggande 
skall innehålla uppgifter om de åtgärder som anses nödvändiga för att 
kraven för godkännande skall uppfyllas. Om huvudmannen inte följer 
föreläggandet får Statens skolverk eller, i de fall kommunen godkänt 
verksamheten, kommunen återkalla godkännandet för verksamheten. 
Detsamma gäller om huvudmannen utökar verksamheten utöver vad som 
anges i godkännandet.  

Regeringen anser att det är rimligt att en så kraftfull sanktion som att 
återkalla ett godkännande föregås av att de åtgärder som förväntas 
kommuniceras med huvudmannen på ett tydligt sätt. I dagens regelverk 
formuleras detta på olika sätt för olika verksamheter med enskild 
huvudman. För en fristående skola, vilket det är fråga om här, återkallas 
godkännandet eller bidraget för verksamheten om bristerna inte avhjälpts 
efter påpekande för huvudmannen. För enskild förskola sker detta efter 
föreläggande. I praktiken innebär detta inte någon skillnad. Regeringen 
förslår därför att begreppet föreläggande används för samtliga 
verksamheter med enskild huvudman och att det av föreläggandet skall 
framgå vilka åtgärder som huvudmannen förväntas vidta.  

Jämfört med vad som gällt hittills om sanktioner i förhållande till 
fristående skolor innebär förslaget en renodling genom att sanktionen blir 
återkallande av godkännande. Hittills har det förekommit två beslut – 
dels beslut om återkallande av godkännande, dels beslut om återkallande 
av rätten till bidrag. Eftersom det enligt de nya bestämmelserna kommer 
att följa en automatisk rätt till bidrag om huvudmannen fått ett 
godkännande kommer det inte att fattas beslut om förklaring av rätt till 
bidrag. Detta medför att någon återkallande av förklaring om rätt till 
bidrag i dessa fall inte längre behövs.  

Ett godkännande skall också, liksom i dagens lagstiftning, återkallas 
om huvudmannen inte iakttar sina skyldigheter enligt lagen (2000:873) 
om registerkontroll av personal inom förskola, skola och fritidshem m.m. 
och bristerna inte avhjälps efter påpekande för huvudmannen.  

24.4.3 Sanktioner mot huvudman för internationella skolor som 
motsvarar gymnasieskolan 

Regeringen anser att förklaringen om rätt till bidrag skall återkallas om 
en internationell skola som motsvarar gymnasieskolan har rätt till bidrag 
enligt 17 kap. 6 §, men inte längre uppfyller kraven för att få bidrag och 
bristerna inte avhjälps efter föreläggande från Skolverket. Detsamma 
gäller om en sådan skola trots påpekande inte iakttar sin skyldighet att 
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delta i den uppföljning och utvärdering som genomförs av Statens 
skolverk.  

Det är enligt regerings mening rimligt att det för internationella skolor 
som motsvarar gymnasieskolan ställs motsvarande villkor som för 
fristående skolor. Beslut i frågor om återkallelse av förklaring om rätt till 
bidrag skall endast i undantagsfall gälla omedelbart (se avsnitt 26.2). Om 
beslutet gäller omedelbart innebär det att det gäller även om beslutet 
överklagas. Dock kan den instans som prövar överklagandet besluta om 
inhibition, vilket innebär att det överklagade beslutet inte skall gälla 
förrän överklagandet har prövats.  

24.4.4 Sanktioner mot verksamhet som kommun godkänt 

Regeringen föreslår att kommunen får förelägga huvudmannen för en 
förskola, ett fritidshem, en förskoleklass med enskild huvudman som 
kommunen godkänt att uppfylla kraven, om denne inte längre uppfyller 
kraven för godkännande. Ett föreläggande skall innehålla uppgifter om 
de åtgärder som anses nödvändiga för att kraven för godkännande skall 
uppfyllas. Om huvudmannen inte följer föreläggandet får Statens 
skolverk eller, i de fall kommunen godkänt verksamheten, kommunen 
återkalla godkännandet för verksamheten. Detsamma gäller om 
huvudmannen utökar verksamheten utöver vad som anges i 
godkännandet. 

Förslaget gäller för de enskilda verksamheter kommunen godkänner 
och har tillsyn över, dvs. förskolor och fritidshem med enskild huvudman 
samt förskoleklass med enskild huvudman som inte hör till en fristående 
skola och därför godkänts av Skolverket.  

Jämfört med dagens bestämmelser är formuleringen att föreläggandet 
”skall innehålla uppgifter om de åtgärder som anses nödvändiga för att 
kraven för godkännande skall uppfyllas” en nyhet. Detta gäller också 
möjligheten till föreläggande i förhållande till förskoleklassen, med 
samma argument som för fristående skolor (se ovan).  

Kommunen skall också, liksom i dagens lagstiftning, återkalla 
godkännandet om huvudmannen inte iakttar sina skyldigheter enligt 
lagen (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskola, skola 
och fritidshem m.m. och bristerna inte avhjälps efter påpekande för 
huvudmannen och bristerna inte avhjälps. 

24.4.5 Överklagande  

Skollagskommitténs uppfattning är att beslut om föreläggande av 
rättssäkerhetsskäl skall kunna överklagas till förvaltningsdomstol, vilket 
bör ses mot bakgrund av att kommitténs förslag om föreläggande är 
förenat med vite. Eftersom regeringen inte nu föreslår några avgörande 
förändringar av sanktionssystemet för barn- och ungdomsutbildningen 
avvaktar den även med förslag avseende möjligheterna att överklaga 
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föreläggande. Beslut om återkallande av godkännande och förklaring om 
rätt till bidrag föreslås kunna överklagas, se avsnitt 26. 

 

25 Skolväsendets överklagandenämnd 

25.1 Inledning 

Regeringens förslag: För att säkerställa att förfarandet vid 
Skolväsendets överklagandenämnd uppfyller Europakonventionens 
krav på rätt till domstolsprövning skall vissa föreskrifter om nämnden 
föras in i skollagen. 

 
Kommitténs förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. 
Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser som yttrat sig över 

förslaget tillstyrker eller lämnar det utan erinran. 
Skälen för regeringens förslag: När Skolöverstyrelsen och 

länsskolnämnderna lades ner, uppstod behov av en instans som kunde 
överpröva sådana beslut av skolhuvudmännen som bedömdes vara 
särskilt viktiga för enskilda elever. Skolväsendets överklagandenämnd 
inrättades 1991 och har till uppgift att pröva överklaganden av vissa 
beslut enligt skollagen (1985:1100), grundskoleförordningen 
(1994:1194), specialskoleförordningen (1995:401) samt förordningen 
(2004:203) om visstidsutbildning vid särskilda resurscenter. Genom sin 
sammansättning av ledamöter besitter nämnden en särskild sakkunskap 
på skolområdet. Nämndens beslut med anledning av ett överklagande dit 
går inte att överklaga. 

Den närmare regleringen av nämndens verksamhet återfinns i dag i 
förordningen (1991:1122) med instruktion för Skolväsendets 
överklagandenämnd. För att säkerställa att förfarandet vid Skolväsendets 
överklagandenämnd uppfyller kravet i den Europeiska konventionen den 
4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna (Europakonventionen) på rätt till 
domstolsprövning skall grundläggande föreskrifter om nämnden införas i 
skollagen. Övriga föreskrifter rörande nämnden finns i nämndens 
instruktion. 

25.2 Nämndens sammansättning m.m. 

Regeringens förslag: I skollagen skall bestämmelser införas om 
nämndens sammansättning och ledamöternas kvalifikationer m.m. 
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Bestämmelserna i nämndens instruktion om antalet ledamöter samt 
att det skall finnas en vice ordförande och högst två ersättare för de 
vanliga ledamöterna skall föras in i skollagen. Vice ordföranden skall 
benämnas ersättare för ordföranden. 



 
 

 

 

Ordföranden och ersättaren för ordföranden skall vara eller ha varit 
domare. Övriga ledamöter skall ha särskild sakkunskap både vad 
gäller elevers förhållanden och behov och vad gäller 
skolverksamheten i övrigt. Ledamöterna och deras ersättare skall utses 
av regeringen för en period om minst tre år. 
 
Kommitténs förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens 

förslag. Kommittén har inte föreslagit att ett krav att de övriga 
ledamöterna skall ha särskild sakkunskap skall tas in i skollagen. 
Kommittén har inte heller föreslagit att bestämmelser att det skall finnas 
högst två ersättare för de övriga ledamöterna eller att även de övriga 
ledamöternas ersättare skall utses av regeringen för en period om minst 
tre år införs i lagen.  

Remissinstanserna: Riksdagens ombudsmän (JO) har inga 
invändningar mot kommitténs förslag, men anför att det möjligen kan 
övervägas om det inte bör komma till uttryck i lagtexten att det i 
nämnden, i likhet med vad som redan gäller, bör ingå ledamöter med 
särskild sakkunskap på skolområdet både vad gäller skolverksamheten 
och vad gäller elevers förhållanden och behov. Svenska 
Kommunförbundet framhåller vikten av att nämnden präglas av 
opartiskhet och oavhängighet. Förbundet anser att kravet på 
oavhängighet och opartiskhet inte kan anses uppfyllt om nämnden har 
sitt kansli hos Statens skolverk (Skolverket) och ärendena avgörs efter 
föredragning av personal vid Skolverket. 

Skälen för regeringens förslag: Dagens skollag innehåller en 
paragraf med bestämmelser om Skolväsendets överklagandenämnd. I 
paragrafen anges bl.a. att nämndens ordförande skall vara jurist och ha 
erfarenhet som domare. Närmare bestämmelser om nämnden finns i dess 
instruktion. Där föreskrivs bl.a. att nämnden består av en ordförande och 
fem andra ledamöter, av vilka en skall vara vice ordförande, att vice 
ordföranden skall uppfylla samma krav som enligt dagens skollag gäller 
för ordföranden samt att ledamöterna och ersättarna skall utses av 
regeringen för en bestämd tid. 

Artikel 6 i Europakonventionen innebär bl.a. att den som gör gällande 
en civil rättighet eller skyldighet har rätt till en prövning av en oavhängig 
och opartisk domstol som har upprättats enligt lag. Att vissa 
grundläggande regler om nämndens organisation, som t.ex. 
bestämmelserna om dess sammansättning och hur ledamöterna utses, i 
dag finns i förordning och inte i lag innebär en viss osäkerhet i fråga om 
hur detta överensstämmer med konventionens krav. 

Av hänsyn till konventionen bör även den kortaste period som ett 
förordnande kan avse lagregleras. En mandatperiod på tre år har 
godtagits i Europadomstolens praxis. Denna tidsperiod överensstämmer 
dessutom med den tid som de nuvarande förordnandena för nämndens 
ledamöter gäller. Tre år är därför enligt regeringens mening en lämplig 
tidsperiod. 
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Att nämndens ordförande och ersättaren för ordföranden skall vara 
eller ha varit ordinarie domare innebär en viss skärpning. Med hänsyn till 



 
 

 

 

den förändrade roll som Skolväsendets överklagandenämnd får genom 
regeringens förslag när det gäller vissa frågor om överklaganden, finns 
det skäl att understryka vikten av att nämnden genom sin 
sammansättning tillförsäkras kunskap på alla berörda områden. Förutom 
jurister skall, liksom i dag, i nämnden ingå ledamöter med särskild 
sakkunskap både när det gäller elevers förhållanden och behov och 
skolverksamheten i övrigt. 

Regeringen anser inte att det kan betraktas som ett hot mot 
ledamöternas självständighet att Statens skolverk sörjer för att 
kansligöromål, föredragning av ärenden och därmed sammanhängande 
sysslor utförs åt nämnden. Motsvarande ordning finns för bl.a. 
Högskoleverket och Överklagandenämnden för högskolan. 

25.3 Bestämmelser om muntlig förhandling 

Regeringens förslag: Skolväsendets överklagandenämnd skall hålla 
muntlig förhandling om enskild part begär det samt om förhandlingen 
inte är obehövlig. Ett ytterligare villkor för att nämnden skall hålla 
muntlig förhandling skall vara att det inte finns särskilda skäl som 
talar mot att förhandling hålls. 

Muntliga förhandlingar skall vara offentliga, men skall få hållas 
inom stängda dörrar om det kan antas att det vid förhandlingen 
kommer att lämnas någon uppgift för vilken gäller sekretess enligt 
sekretesslagen (1980:100). 

Till muntlig förhandling skall den som är part kallas. Att en part 
uteblir från en muntlig förhandling hindrar inte att nämnden 
handlägger och avgör ärendet. En kallelse till muntlig förhandling 
skall innehålla en upplysning om betydelsen av att en part uteblir från 
förhandlingen. 

En enskild part, som inställt sig till muntlig förhandling, skall få 
tillerkännas ersättning av allmänna medel för kostnad för resa och 
uppehälle. Nämnden skall få bevilja förskott på ersättningen. Närmare 
bestämmelser om ersättning och förskott meddelas av regeringen. 
 
Kommitténs förslag: Överensstämmer huvudsakligen med 

regeringens förslag. Kommittén har emellertid inte föreslagit att ett 
ytterligare villkor för att nämnden skall hålla muntlig förhandling, 
förutom att förhandlingen inte skall vara obehövlig, skall vara att inte 
heller särskilda skäl talar mot att förhandling hålls. Kommittén har inte 
heller föreslagit bestämmelserna om att part skall kallas till muntlig 
förhandling samt att ett föreläggande för enskild att inställa sig till 
förhandling får innehålla uppgift om att det inte utgör hinder för ärendets 
vidare handläggning och avgörande om den enskilde uteblir. 
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Remissinstanserna: Riksdagens ombudsmän (JO) anför att de 
föreslagna bestämmelserna om offentlighet och sekretess vid 
förhandlingar måhända är något kortfattade och inte fullt ut synes 
motsvara vad som föreskrivs i 16 § förvaltningsprocesslagen (1971:291). 



 
 

 

 

Skälen för regeringens förslag: I artikel 6 i Europakonventionen 
föreskrivs en rätt för den enskilde till en rättvis och offentlig förhandling. 
Förvaltningslagen (1986:223) reglerar handläggningen vid 
överklagandenämnden. Kravet på en rättvis förhandling tillgodoses 
genom förvaltningslagens bestämmelser som ger klaganden rätt att få del 
av alla handlingar i ärendet och eventuell utredning som nämnden 
därutöver inhämtat, samt att klaganden får tillfälle att yttra sig över allt 
som tillförts ärendet av annan innan ett ärende avgörs. Rätten till 
offentlig, dvs. muntlig förhandling följer emellertid inte av 
förvaltningslagen utan direkt av Europakonventionen. Att en enskild part 
har rätt att begära muntlig förhandling vid en prövning inför nämnden 
bör därför tydliggöras i skollagen.  

Förhandlingarna vid nämnden är i dag inte öppna för allmänheten, 
vilket strider mot konventionen. Eftersom förvaltningslagen inte 
innehåller några bestämmelser om offentlighet och sekretess vid 
förhandlingar skall skollagen kompletteras med vissa sådana regler. 
Bestämmelserna om rätten att begära muntlig förhandling och om 
offentlighet och sekretess skall utformas i enlighet med vad som gäller 
för förvaltningsprocessen. JO har i sitt remissvar anfört att de av 
kommittén föreslagna bestämmelserna om offentlighet och sekretess vid 
förhandlingar inte fullt ut synes motsvara vad som föreskrivs i 16 § 
förvaltningsprocesslagen. Där anges att i fråga om offentlighet och 
ordning vid muntlig förhandling gäller 5 kap. 1--5 och 9 §§ 
rättegångsbalken i tillämpliga delar. Utöver vad som följer av 5 kap. 1 § 
rättegångsbalken får rätten förordna att förhandling skall hållas inom 
stängda dörrar, om det kan antagas att vid förhandlingen kommer att 
förebringas uppgift, för vilken hos domstolen gäller sekretess som avses i 
sekretesslagen (1980:100).  

Regeringen anser emellertid att det i alla fall inte för närvarande finns 
något behov av att införa mer utförliga bestämmelser om offentlighet och 
ordning vid muntlig förhandling inför nämnden. Regeringen avser att 
följa utvecklingen av antalet muntliga förhandlingar i nämnden och 
eventuella behov av ytterligare reglering av förfarandet vid nämnden.  

För att möjligheten att utnyttja rätten till muntlig förhandling inte skall 
bli alltför begränsad skall det, i likhet med vad som gäller för parts 
inställelse till en förhandling vid allmän förvaltningsdomstol, finnas vissa 
möjligheter att ersätta en enskild part för dennes kostnader för 
inställelsen. Därför införs en bestämmelse i skollagen om ersättning för 
parts inställelse utifrån samma principer som i förvaltningsprocesslagen. 
Nämnden skall således kunna bevilja förskott på ersättningen. Närmare 
bestämmelser om ersättning och förskott på ersättning meddelas av 
regeringen. 
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26 Överklagande  

26.1 Kapitlets struktur och innehåll 

Regeringens förslag: Bestämmelserna om överklagande skall samlas i 
ett kapitel i den nya skollagen. I kapitlet skall anges samtliga beslut 
enligt skollagen som kan överklagas i den ordning som gäller för s.k. 
förvaltningsbesvär.  

Vissa utökade möjligheter till förvaltningsbesvär skall införas genom 
att vissa beslutstyper som i dag endast kan bli föremål för 
laglighetsprövning skall få överklagas genom förvaltningsbesvär. 

De i dagens skollag befintliga möjligheterna att hos allmän 
förvaltningsdomstol överklaga ett beslut av Högskoleverket i fråga om 
utfärdande av behörighetsbevis liksom kravet på prövningstillstånd vid 
överklagande till kammarrätten samt bestämmelserna om överklagande 
hos Skolväsendets överklagandenämnd av beslut avseende vissa frågor 
om mottagande och intagning m.m. till Rh-anpassad utbildning överförs 
till den nya skollagen. 

 
Kommitténs förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens 

förslag.  
Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser som yttrat sig över 

förslaget tillstyrker eller lämnar det utan erinran. 
Skälen för regeringens förslag: I likhet med kommittén och många 

av remissinstanserna anser regeringen att rätt till överklagande stärker 
den enskildes rättssäkerhet. Dessutom, vilket inte är mindre viktigt, utgör 
denna rätt i många fall en garanti för skollagens grundläggande princip 
om rätten till likvärdig utbildning. Inom förvaltningsrätten skiljer man på 
överklagande genom s.k. förvaltningsbesvär och laglighetsprövning 
enligt kommunallagen (1991:900). Enskilda juridiska och fysiska 
personers rättigheter enligt skollagen får räknas som civila rättigheter 
enligt Europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 
(Europakonventionen). En strävan har därför varit att i den nya skollagen 
endast använda begreppet rättighet då det föreligger möjlighet att 
överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär. Begreppet rättighet kan 
emellertid förekomma i lagen utan att det finns någon 
överklagandemöjlighet, t.ex. i fråga om den rätt till utbildning som följer 
av regeringsformen. Det torde dock inte finnas något behov av att kunna 
överklaga sådana beslut. 
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Att samla alla bestämmelser om överklagande i ett kapitel i den nya 
skollagen syftar till att göra bestämmelserna mer överskådliga. I kapitlet 
anges samtliga beslut enligt skollagen som kan överklagas i den ordning 
som gäller för s.k. förvaltningsbesvär. Överklagandebestämmelserna är 
uppdelade på så sätt att kapitlets första del handlar om beslut som får 



 
 

 

 

överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. En andra del handlar om 
beslut som får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd och en 
tredje del avser beslut som får överklagas hos Statens skolverk. Slutligen 
har det i kapitlet införts en särskild paragraf om överklagandeförbud. I 
kapitlet anges dessutom vilka beslut som gäller omedelbart om inte annat 
beslutas. I dagens skollag finns bestämmelser om överklagande genom 
förvaltningsbesvär i anslutning till de materiella bestämmelserna i olika 
kapitel. Vissa där angivna beslut fattade av t.ex. en kommun eller en 
rektor kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol eller hos 
Skolväsendets överklagandenämnd. Nämndens beslut får dock inte 
överklagas. 

Vad gäller vissa typer av beslut fattade av en kommun saknas 
överklagandebestämmelser. Ett överklagande hos allmän 
förvaltningsdomstol innebär då endast att beslutet blir föremål för 
laglighetsprövning enligt kommunallagen. Enligt bestämmelserna om 
laglighetsprövning har varje medlem av en kommun eller ett landsting 
rätt att få lagligheten av kommunens eller landstingets beslut prövad 
genom att överklaga dem hos länsrätten. Rätten till laglighetsprövning 
gäller i huvudsak beslut av fullmäktige och beslut av en nämnd eller ett 
partssammansatt organ, om beslutet inte är av rent förberedande eller rent 
verkställande art. Prövningen avser beslutets laglighet, dvs. huruvida 
beslutet har tillkommit i laga ordning, om beslutet hänför sig till något 
som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget, om det 
organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller om 
beslutet strider mot lag eller annan författning. Rätten till 
laglighetsprövning tillkommer kommun- och landstingsmedlemmar. Om 
t.ex. en elev eller elevens vårdnadshavare inte är medlem i kommunen 
eller landstinget har eleven eller vårdnadshavaren ingen möjlighet att 
överklaga lagligheten av kommunens eller landstingets beslut. 

Regeringens förslag i detta avsnitt syftar till att förtydliga vilka beslut 
som kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Förvaltningsbesvär 
skiljer sig från laglighetsprövning i viktiga avseenden. Generella 
bestämmelser om överklagande genom förvaltningsbesvär finns i 
förvaltningslagen (1986:223). Enligt 22 § förvaltningslagen får ett beslut 
överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom emot och 
beslutet kan överklagas. Vissa inskränkningar av rätten att överklaga, 
liksom andra avvikelser från förvaltningslagens regler, kan dock finnas 
både i annan lag och förordning. Prövningen av beslutet avser inte enbart 
dess laglighet utan även dess materiella innehåll. Den överprövande 
instansen har samma befogenheter som den myndighet som fattade beslut 
som första instans. Den kan alltså pröva den överklagade frågan i sak och 
ändra eller upphäva det överklagade beslutet. Överinstansen kan dock 
som regel inte gå utöver den klagandes yrkanden. Förvaltningslagen 
innehåller inte någon uppräkning av vilka specifika beslut som kan 
överklagas. Detta anges i stället ofta i den lagstiftning som reglerar 
respektive sakområde. Sådana beslut på skolans område kan fattas av en 
myndighet, en huvudman eller en rektor. 
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I de flesta fall sker överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. I 
andra fall skall beslutet överklagas hos en nämnd eller en annan 
förvaltningsmyndighet. På skolområdet gäller i dag i detta hänseende att 
vissa beslut kan överklagas hos länsrätten medan andra kan överklagas 
hos Skolväsendets överklagandenämnd. Det finns också bestämmelser 
om att beslut får överklagas hos regeringen eller hos Statens skolverk. 
Rätten till överklagande kan även vara avskuren genom ett uttryckligt 
överklagandeförbud.  

Även om det införs vissa utökade möjligheter till förvaltningsbesvär 
kommer många typer av beslut även i framtiden att endast kunna bli 
föremål för laglighetsprövning enligt kommunallagen. Sådana beslut är 
t.ex. beslut i fråga om plats i förskola och fritidshem. Även beslut helt i 
strid mot regelverket, som t.ex. kommuners beslut att ta ut avgift för 
skolmåltider i grundskolan och motsvarande skolformer kan bli föremål 
för laglighetsprövning. 

De ärenden som i dag kan överklagas genom förvaltningsbesvär 
föreslås i huvudsak fördelas mellan allmän förvaltningsdomstol och 
Skolväsendets överklagandenämnd. Vad gäller flera av de nya 
möjligheter att överklaga som föreslås skall överklagande ske hos 
Skolväsendets överklagandenämnd. Härigenom kan det krav på särskilda 
kunskaper på skolområdet som de aktuella ärendena i allmänhet kräver 
tillgodoses. 

Att samla bestämmelserna om överklagande i ett kapitel ger en bättre 
överblick över vilka beslut som kan överklagas och i vilken ordning det i 
så fall skall ske. En sådan lösning överensstämmer också med 
uppbyggnaden av de i dag gällande skolformsförordningarna. Nedan 
följer en genomgång av vilka olika beslut som kan överklagas och vilken 
instans som skall pröva beslutet m.m. Möjligheten att hos allmän 
förvaltningsdomstol överklaga ett beslut av Högskoleverket i fråga om 
utfärdande av behörighetsbevis överförs i princip oförändrad till den nya 
skollagen, liksom kravet på prövningstillstånd vid överklagande till 
kammarrätten. Även bestämmelserna i dagens skollag om överklagande 
hos Skolväsendets överklagandenämnd av beslut avseende vissa frågor 
om mottagande och intagning m.m. till Rh-anpassad utbildning flyttas till 
den nya skollagen. Beslut som får överklagas hos Statens skolverk är 
beslut av Specialskolemyndigheten och Sameskolstyrelsen i 
personalärenden enligt den nya skollagen. Liknande bestämmelser finns i 
dag i specialskoleförordningen (1995:401) och sameskolförordningen 
(1995:205). 
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26.2 Överklagande hos allmän förvaltningsdomstol  

26.2.1 Beslut av Statens skolverk i fråga om godkännande och 
återkallande av godkännande av enskild som huvudman, 
förklaring om rätt till bidrag för huvudman och 
återkallande av sådan förklaring samt vitesföreläggande  

Regeringens förslag: De möjligheter att hos allmän förvaltningsdomstol 
överklaga beslut av Statens skolverk i fråga om godkännande eller 
återkallande av godkännande av enskild som huvudman för utbildning 
som anges i dagens skollag skall överföras till den nya skollagen. 
Huvudregeln är att beslut i fråga om godkännande av enskild som 
huvudman eller beslut i fråga om återkallande av sådant godkännande 
inte skall gälla omedelbart. I skollagen införs dock en möjlighet för 
Skolverket att frångå denna regel.  

En ny bestämmelse skall införas om möjlighet att överklaga beslut i 
fråga om rätt till bidrag för internationell skola som motsvarar 
gymnasieskolan eller återkallande av sådan rätt. Vidare skall en 
möjlighet införas att hos allmän förvaltningsdomstol överklaga beslut i 
fråga om vitesföreläggande för huvudman som inte har lämnat 
föreskrivna sakuppgifter, verksamhetsredovisning, ekonomisk 
redovisning och sådan information som gör det möjligt för allmänheten 
att få insyn i verksamheten.  

Beslut i fråga om återkallande av godkännande av enskild som 
huvudman för utbildning eller om återkallande av rätt till bidrag för 
internationell skola som motsvarar gymnasieskolan skall få förordnas att 
gälla omedelbart.  

Beslut i frågor om vitesföreläggande skall gälla omedelbart om inte 
annat beslutas. 

 
Kommitténs förslag: Överensstämmer huvudsakligen med 

regeringens förslag. 
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Skälen för regeringens förslag: I dagens skollag föreskrivs att en 
fristående gymnasieskola eller gymnasiesärskola, som uppfyller i lagen 
föreskrivna krav, skall förklaras berättigad till bidrag från elevernas 
hemkommuner. I 2 kap. 4 § förslaget till ny skollag anges att enskilda får 
godkännas som huvudmän för bl.a. gymnasieskola och 
gymnasiesärskola. Till skillnad mot regleringen i dagens 
skolförfattningar innebär de nya bestämmelserna att en enskild som blir 
godkänd därmed erhåller rätt till bidrag från barnets eller elevens 
hemkommun enligt närmare bestämmelser i respektive skolformskapitel. 
Någon ytterligare prövning efter ett godkännande skall således inte göras 
vad avser rätten till bidrag. Vad gäller de nya bestämmelser som införs 
om överklagande av beslut i fråga om godkännande av enskild som 
huvudman för gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller om 
återkallande av sådant godkännande så motsvaras de således i dagens 



 
 

 

 

skollag av bestämmelser om överklagande av beslut om rätt till bidrag 
och återkallande av sådan rätt.  

Möjligheten att överklaga beslut i fråga om rätt till bidrag för en 
internationell skola som motsvarar gymnasieskolan eller återkallande av 
sådan rätt är nödvändig av rättssäkerhetsskäl. Förslaget överensstämmer i 
denna del med vad som gäller för vissa fristående skolor enligt dagens 
skollag. Även beslut i fråga om godkännande eller återkallande av 
godkännande av enskild som huvudman för utbildning måste av hänsyn 
till rättssäkerheten kunna överklagas enligt den nya skollagen. 

Överklagande av beslut i fråga om vitesföreläggande för huvudman 
som inte har lämnat föreskrivna sakuppgifter, verksamhetsredovisning, 
ekonomisk redovisning och sådan information som gör det möjligt för 
allmänheten att få insyn i verksamheten, får enligt regeringens förslag 
ske hos allmän förvaltningsdomstol. Liknande beslut kan i dag 
överklagas hos regeringen enligt en bestämmelse i förordningen 
(1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det 
offentliga skolväsendet m.m.. En överklagandebestämmelse av det 
aktuella slaget måste emellertid finnas redan i den nya skollagen. 

Beslut i fråga om återkallande av godkännande av enskild som 
huvudman för utbildning och återkallande av rätt till bidrag för 
internationell skola som motsvarar gymnasieskolan skall som regel inte 
gälla omedelbart. I skollagen införs dock en möjlighet för Skolverket att 
efter en bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet besluta att 
frångå denna regel. Möjligheten bör emellertid begränsas till sådana fall 
när det kan föreligga fara för elevers liv och hälsa.  

26.2.2 Beslut av kommunen, landstinget eller en enskild 
huvudman i fråga om godkännande, skolskjuts och stöd 
till inackordering m.m. 

Regeringens förslag: De möjligheter att överklaga en kommuns beslut 
hos allmän förvaltningsdomstol som anges i dagens skollag skall 
överföras till den nya skollagen. Även bestämmelser om att beslut skall 
gälla omedelbart skall överföras. Dessutom överförs bestämmelser om 
överklagande av beslut i fråga om avstängning eller förvisning av elev i 
gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan från skolformsförordningarna 
till den nya skollagen. 
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En möjlighet att överklaga en kommuns eller ett landstings beslut i 
fråga om skolskjuts för elever i grundskola, obligatorisk särskola eller 
gymnasiesärskola genom förvaltningsbesvär hos allmän 
förvaltningsdomstol skall införas. 

I lagen skall även införas en bestämmelse om överklagande av en 
kommuns beslut i fråga om ekonomiskt stöd till inackordering. 

Beslut i fråga om föreläggande för vårdnadshavare att iaktta sina 
skyldigheter att göra vad på honom eller henne ankommer för att en 
skolpliktig elev skall fullgöra sin skolgång samt beslut i fråga om 
avstängning eller förvisning av elev i gymnasieskolan eller 
gymnasiesärskolan skall kunna överklagas oavsett om huvudmannen för 
utbildningen är offentlig eller enskild. 

 
Kommitténs förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens 

förslag. 
Remissinstanserna: Riksdagens ombudsmän (JO) konstaterar att den 

överklagandebestämmelse vad gäller skolskjuts som kommittén 
föreslagit inte synes omfatta beslut rörande skolskjuts enligt den 
bestämmelse i kommitténs förslag som motsvarar 8 kap. 25 § tredje 
stycket. Kammarrätten i Stockholm anser att frågor angående rätt till 
skolskjuts inte lämpar sig för laglighetsprövning och tillstyrker därför att 
beslut om skolskjuts i fortsättningen skall överklagas genom 
förvaltningsbesvär. Barnombudsmannen, Bjuvs, Hörby, Kävlinge, Nacka, 
Surahammars och Svalövs kommuner samt BRIS – Barnens Rätt I 
Samhället är positiva till förslaget om att beslut i fråga om skolskjuts 
skall gå att överklaga genom förvaltningsbesvär. Göteborgs kommun 
anser att förslaget stärker rättssäkerheten för den enskilde eleven. 
Friskolornas riksförbund tillstyrker förslaget angående skolskjuts och 
anser att frågan om rätt till skolskjuts för elever som väljer att gå i 
fristående skolor bör utredas vidare. Kommunförbundet Skåne, 
Lärarförbundet och Afasiförbundet i Sverige tillstyrker förslaget 
avseende beslut i fråga om skolskjuts. 

Gotlands, Svenljunga, Värmdö och Vetlanda kommuner samt Svenska 
Kommunförbundet är kritiska till överklagande genom förvaltningsbesvär 
när det gäller skolskjuts. Svenska Kommunförbundet avvisar förslaget 
med hänvisning till att skolskjuts är en rättighet som mycket väl kan 
garanteras inom ramen för en laglighetsprövning. Ett införande av 
förvaltningsbesvär i dessa fall är ett helt onödigt och omotiverat ingrepp i 
den kommunala självstyrelsen. 
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Skälen för regeringens förslag: Beslut av en kommun som kan 
överklagas genom förvaltningsbesvär enligt dagens skollag skall av 
rättssäkerhetsskäl kunna överklagas i samma ordning enligt den nya 
skollagen. Det är fråga om beslut avseende godkännande av enskild som 
huvudman för förskola, förskoleklass eller fritidshem och återkallande av 
sådant godkännande, samt avseende medgivande att fullgöra skolplikten 
på annat sätt än som anges i skollagen och återkallande av sådant 
medgivande. Vidare avses beslut i fråga om föreläggande för 
vårdnadshavare att iaktta sina skyldigheter att göra vad på honom eller 



 
 

 

 

henne ankommer för att en skolpliktig elev skall fullgöra sin skolgång. 
Beslut i fråga om återkallande av godkännande och av medgivande samt 
i fråga om föreläggande för vårdnadshavare att iaktta sina skyldigheter 
skall gälla omedelbart om inte annat beslutas. Denna reglering liknar den 
som finns i dagens skollag. Även bestämmelser om överklagande av 
beslut i fråga om avstängning eller förvisning av elev i gymnasieskolan 
eller gymnasiesärskolan som i dag finns i gymnasieförordningen 
(1992:394) och förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan skall av 
rättssäkerhetsskäl flyttas till den nya skollagen. 

I syfte att jämställa offentliga och enskilda huvudmän föreslås att vissa 
bestämmelser om överklagande som överförs till den nya skollagen utan 
ändring i sak i fortsättningen även skall gälla i fristående skolor. De 
beslut som här avses är beslut i fråga om föreläggande för 
vårdnadshavare att iaktta sina skyldigheter samt beslut i fråga om 
avstängning eller förvisning av elev i gymnasieskolan eller 
gymnasiesärskolan. 

Godkännande av enskild som huvudman för utbildning 

En kommuns godkännande av en enskild som huvudman för verksamhet 
enligt förslaget till 2 kap. 5 § innebär att kommunalt bidrag också måste 
lämnas till den enskilda verksamheten. Bidraget skall bestämmas för 
varje barn och elev efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 
fördelning av resurser till den egna verksamheten, vilket utvecklas 
närmare i avsnitt 7.2.2. En kommuns beslut i fråga om godkännande av 
en enskild som huvudman för förskola, förskoleklass eller fritidshem får 
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Möjligheten att överklaga 
gäller således inte vilket belopp som skall utgå i bidrag, utan beslut 
avseende godkännande av enskild som huvudman. Kommunens beslut 
om bidragsnivån kan inte överklagas genom förvaltningsbesvär, utan kan 
endast bli föremål för laglighetsprövning. 

Skolskjuts 
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Att hemkommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för en 
elev i t.ex. grundskolan om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, 
trafikförhållandena, funktionshinder hos eleven eller någon annan 
särskild omständighet följer av 8 kap. 25 § i den nya skollagen. 
Kommunen är skyldig att i varje enskilt fall göra en prövning av rätten 
till skolskjuts utifrån de ovan nämnda omständigheterna. Frågan om 
skolskjuts behandlas i avsnitt 13.7. En kommuns eller ett landstings 
beslut i fråga om skolskjuts för elever i grundskolan, obligatoriska 
särskolan och gymnasiesärskolan kan enligt dagens skollag endast bli 
föremål för laglighetsprövning hos allmän förvaltningsdomstol. 
Laglighetsprövningar av beslut i fråga om skolskjuts är relativt vanliga. 
En elev som går i en grundskola i en annan kommun än hemkommunen 
har emellertid normalt inte rätt till laglighetsprövning av den andra 



 
 

 

 

kommunens beslut i fråga om skolskjuts. Eleven måste ju vara medlem 
av den andra kommunen för att ha rätt till laglighetsprövning. 

Regeringen föreslår nu att en kommuns eller ett landstings beslut i 
fråga om skolskjuts skall kunna överklagas genom förvaltningsbesvär 
hos allmän förvaltningsdomstol. Till skillnad från kommittén föreslår 
regeringen även att beslut enligt 8 kap. 25 § tredje stycket i den nya 
skollagen skall få överklagas genom förvaltningsbesvär. Det är här fråga 
om beslut i fråga om skolskjuts för elever som går i en annan kommuns 
grundskola än hemkommunens. Eleverna har som ovan nämnts normalt 
inte någon rätt till laglighetsprövning vad avser sådana beslut. Att just i 
detta specifika fall endast tillåta överklagande genom förvaltningsbesvär 
av hemkommunens beslut, medan motsvarande beslut av en annan 
kommun inte kan överklagas, ter sig emellertid enligt regeringens 
mening märkligt. 

Regeringen anser att beslut i fråga om skolskjuts skall prövas av 
allmän förvaltningsdomstol och inte av Skolväsendets 
överklagandenämnd då sådana beslut redan varit föremål för 
laglighetsprövning i tre instanser. Eftersom nämndens beslut inte kan 
överklagas skulle det innebära en försämring i rättssäkerhetshänseende i 
förhållande till vad som nu gäller om dessa ärenden endast skulle kunna 
prövas i en instans. Något krav på särskild sakkunskap avseende 
skolverksamhet föreligger inte heller vad gäller denna typ av ärenden. 
Eftersom frågor om skolskjuts vidare ofta är av stor principiell betydelse 
för en kommun är det viktigt med en möjlighet till prejudicerande 
avgöranden från Regeringsrätten på området. 

Stöd till inackordering 

Till sådana elever i gymnasieskola med offentlig huvudman som behöver 
inackordering till följd av skolgången skall hemkommunen i vissa fall 
lämna ekonomiskt stöd. Skyldigheten gäller till och med det första 
kalenderhalvåret det år då eleverna fyller tjugo år. Stödet skall avse 
boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Bidragsnivån 
är knuten till prisbasbeloppet. Hemkommunens beslut i fråga om 
inackorderingsstöd kan i dag endast bli föremål för laglighetsprövning. 
Elever i gymnasieskola med enskild huvudman kan ansöka om statligt 
inackorderingstillägg enligt studiestödslagen (1999:1395). Det statliga 
inackorderingstillägget lämnas med ett belopp som beror på avståndet 
mellan hemmet och skolan. En elev som är missnöjd med Centrala 
studiestödsnämndens (CSN) beslut i ett ärende om statligt 
inackorderingstillägg kan enligt studiestödslagen (1999:1395) överklaga 
beslutet hos Överklagandenämnden för studiestöd. Nämndens beslut med 
anledning av ett överklagande dit får dock inte överklagas. 

Rätten till överprövning av CSN:s beslut är således i viss mening mer 
vidsträckt än vad som gäller för motsvarande kommunala beslut. Genom 
att införa en rätt att genom förvaltningsbesvär överklaga en kommuns 
beslut i fråga om stöd till inackordering, jämställs i detta avseende 
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förutsättningarna för elever i gymnasieskolor med olika huvudmän att 
överklaga beslut om inackorderingsstöd eller inackorderingstillägg. Att 
beslut i fråga om inackorderingsstöd skall kunna överklagas genom 
förvaltningsbesvär överensstämmer också med regeringens förslag vad 
gäller möjligheterna att överklaga beslut i fråga om skolskjuts samt resor 
och åtgärder för elever i specialskolan och sameskolan som inte bor 
hemma.  

Eftersom beslut av Skolväsendets överklagandenämnd inte kan 
överklagas, skulle det innebära en försämring av rättssäkerheten jämfört 
med vad som gäller i dag att föra dessa ärenden dit. Beslut i fråga om 
inackorderingsstöd skall därför även i framtiden få överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol. 

26.2.3 Beslut av Specialskolemyndigheten eller 
Sameskolstyrelsen i fråga om resor m.m. 

Regeringens förslag: De möjligheter som anges i dagens skollag att 
hos allmän förvaltningsdomstol överklaga Specialskolmyndighetens 
beslut i fråga om medgivande att fullgöra skolplikten på annat sätt och 
om återkallande av sådant medgivande, samt Specialskolemyndighetens 
eller Sameskolstyrelsens beslut i fråga om föreläggande för 
vårdnadshavare att iaktta sina skyldigheter att göra vad på honom eller 
henne ankommer för att en skolpliktig elev skall fullgöra sin skolgång 
skall överföras till den nya skollagen. Även bestämmelser om att beslut 
skall gälla omedelbart skall överförs. I lagen skall också införas 
bestämmelser om att Specialskolemyndighetens eller 
Sameskolstyrelsens beslut i fråga om elevers resor får överklagas hos 
allmän förvaltningsdomstol. 
 
Kommitténs förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens 

förslag. Kommittén har föreslagit att även beslut i fråga om medgivande 
att fullgöra skolplikten på annat sätt än som anges i skollagen skall gälla 
omedelbart om inte annat beslutas. 

Remissinstanserna: Specialskolemyndigheten anser att den föreslagna 
möjligheten till överklagande av beslut om resor inte skall omfatta 
specialskolan eftersom elevresor vid specialskolorna är av en helt annan 
karaktär än inom grundskolan och grundsärskolan. 
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Skälen för regeringens förslag: Elever i specialskolan och 
sameskolan har redan i dag rätt till för utbildningen erforderliga resor 
utan kostnad. Specialskolemyndighetens och Sameskolstyrelsens beslut i 
fråga om rätt för elev i specialskolan respektive sameskolan att 
kostnadsfritt erhålla för utbildningen erforderliga resor kan i dag, med 
stöd av Europakonventionen, överklagas hos allmän förvaltningsdomstol 
enligt bestämmelser i förvaltningslagen. Regeringens förslag att i 
skollagen införa bestämmelser om överklagande innebär ingen ändring 
jämfört med vad som gäller i dag, utan syftar till att förtydliga gällande 
rätt och att uppmärksamma möjligheterna att överklaga. Att de aktuella 



 
 

 

 

besluten går att överklaga genom förvaltningsbesvär överensstämmer 
dessutom med vad som föreslås gälla i fråga om skolskjuts för elever i 
grundskolan, obligatoriska särskolan och gymnasiesärskolan. Rätten att 
överklaga beslut i fråga om resor, inklusive skolskjuts, skall enligt 
regeringens mening vara lika oavsett vilken skolform eleven går i och 
vilken huvudman som ansvarar för utbildningen. Laglighetsprövning är 
inte möjlig vad gäller specialskolan och sameskolan eftersom dessa 
skolformer är statliga. Genom att i den nya skollagen införa möjligheter 
att överklaga beslut i fråga om resor för elever i specialskolan och 
sameskolan blir överklagandebestämmelserna enhetliga vad avser resor i 
alla obligatoriska skolformer och i gymnasiesärskolan. 

Av rättssäkerhetsskäl måste vidare möjligheterna att överklaga 
Specialskolemyndighetens beslut i fråga om medgivande att fullgöra 
skolplikten på annat sätt än som anges i skollagen och om återkallande 
av sådant medgivande, samt Specialskolemyndighetens och 
Sameskolstyrelsens beslut i fråga om föreläggande för vårdnadshavare 
att iaktta sina skyldigheter att göra vad på honom eller henne ankommer 
för att en skolpliktig elev skall fullgöra sin skolgång överföras från 
dagens skollag till den nya skollagen. Beslut i fråga om sådant 
föreläggande samt om återkallande av medgivande skall gälla omedelbart 
om inte annat beslutas. Denna reglering liknar den som finns i dagens 
skollag. 

26.2.4 Beslut av rektor i fråga om befrielse från obligatoriska 
inslag och interimistisk avstängning 

Regeringens förslag: Beslut av rektor i fråga om en elevs befrielse från 
skyldighet att i vissa skolformer delta i obligatoriska inslag i 
verksamheten skall få överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
Möjligheten att hos allmän förvaltningsdomstol överklaga rektors beslut i 
fråga om avstängning med omedelbar verkan av en elev i 
gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan skall överföras från förordning 
till lag. 

 
Kommitténs förslag: Överensstämmer huvudsakligen med 

regeringens förslag. 
Skälen för regeringens förslag: I speciallagstiftning om obligatorisk 

kommunal verksamhet finns bestämmelser som avviker från 
kommunallagens regler om de kommunala nämndernas ansvarsområde. 
Exempel på detta är skolförfattningarna, dvs. skollagen, 
skolformsförordningar och läroplaner, vilka reglerar rektors uppgifter 
som administrativ chef och som ledare för den pedagogiska 
verksamheten. 
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Den grundläggande bestämmelsen om rektor finns i 2 kap. 9 § i den 
nya skollagen. Vad gäller kommunala skolor innebär bestämmelsen en 
avvikelse från kommunallagens grundläggande regler om de kommunala 
nämndernas beslutanderätt. De grundläggande principer för 



 
 

 

 

ansvarsfördelningen som lagts fast i förarbetena till dagens skollag skall 
dock alltjämt gälla (prop. 1990/91:18). I de olika 
skolformsförordningarna finns i dag bestämmelser som uttryckligen 
anger att det är rektor som skall fatta beslut i vissa ärenden. Enligt 
förslaget skall dock rektors beslutanderätt framgå av den nya skollagen. 
Regleringen av rektors ansvar och befogenheter i skolförfattningarna 
omfattar uppgifter av flera olika slag, t.ex. faktiskt handlande, 
administrativa verkställighetsbeslut och myndighetsutövning. För beslut 
som rör enskilda elever kräver rättssäkerheten att behörigheten att fatta 
beslut läggs på en rimlig nivå och att det är fullständigt klart vem som 
skall fatta besluten och därmed ansvara för dem (a. prop.). Enligt vissa 
bestämmelser i skolförfattningarna har rektor således en självständig 
beslutanderätt. Bestämmelserna innebär samtidigt en begränsning av den 
kommunala nämndens kompetens enligt kommunallagen. Detta innebär 
att rektor har något av en särställning bland kommunala 
befattningshavare. Nämnden kan inte ta över beslutanderätten och inte 
heller ge några direktiv om hur den skall utövas på det område den 
omfattar. Den kommunala nämnd som förfogar över de ekonomiska 
resurserna och har det övergripande ansvaret kan emellertid indirekt 
påverka rektors självständighet. Om rektors beslut grundas direkt på 
skolförfattningarna gäller inte kommunallagens regler om delegering och 
därmed saknas i allmänhet möjlighet att överklaga. Beslut som rektor 
fattar efter delegering från nämnden kan däremot bli föremål för 
laglighetsprövning om det inte särskilt föreskrivits att överklagande kan 
ske på annat sätt. Genom förslaget kommer således vissa beslut som 
anges i den nya skollagen att kunna överklagas i särskild ordning. Sådana 
beslut som enligt lagen skall fattas av rektor kan inte delegeras till någon 
annan om besluten innebär myndighetsutövning. 

Utöver de uppgifter som regleras i skolförfattningarna har rektor 
ansvar för frågor som rör administration, personal och ekonomisk 
förvaltning. På dessa områden är rektor underställd den ansvariga 
nämnden. 

I dag kan frågor om befrielse från obligatoriska inslag på begäran av 
vårdnadshavare prövas av styrelsen för utbildningen. Om begäran avslås 
får styrelsens beslut överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Genom 
regeringens förslag försvinner denna ordning och beslutanderätten 
överförs till rektor. Rektors beslut i fråga om befrielse får överklagas hos 
allmän förvaltningsdomstol och offentliga och enskilda huvudmän är 
därmed jämställda. De bestämmelser om överklagande av rektors beslut 
om interimistisk avstängning som flyttas från gymnasieförordningen 
(1992:394) och förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan gäller 
också oavsett om huvudmannen för utbildningen är offentlig eller 
enskild. 
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26.3 Överklagande hos Skolväsendets 
överklagandenämnd  

Regeringens förslag: Huvudmannens möjlighet att överklaga vissa 
beslut skall begränsas. Vårdnadshavarens självständiga talerätt skall 
förtydligas.  

 
Kommitténs förslag: Överensstämmer i sak med regeringens förslag. 
Remissinstanserna: Skolväsendets överklagandenämnd anser att 

författningsbestämmelserna måste göras tydliga när det gäller vilken roll 
vårdnadshavaren kan ha i samband med ett överklagande. Frågan om ett 
stadgande av den här typen ger vårdnadshavaren en självständig talerätt 
eller inte är enligt nämnden viktig i de situationer då elevens och 
vårdnadshavarens intressen inte sammanfaller. Författningstexten bör 
enligt nämnden utformas så att det tydligt framgår om vårdnadshavarna 
skall ha en rättslig ställning som sträcker sig längre än vad föräldrabalken 
föreskriver. 

Skälen för regeringens förslag: Vissa beslut får enligt dagens skollag 
överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd endast av eleven eller 
företrädare för denne. Nämnden har i ett avgörande konstaterat att 
vårdnadshavaren därmed inte har någon självständig rätt att överklaga 
utan endast en rätt att föra talan på elevens vägnar. Förslaget syftar till att 
stärka rättssäkerheten genom att även vårdnadshavaren uttryckligen får 
ställning som part inför Skolväsendets överklagandenämnd. 
Vårdnadshavaren kan ju ha ett eget intresse i saken. Vårdnadshavarens 
självständiga talerätt är, såsom nämnden också påtalat, särskilt viktig i de 
situationer då elevens och vårdnadshavarens intressen inte sammanfaller. 
Vårdnadshavaren får därigenom en rätt att träda in i processen genom att 
t.ex. bestrida bifall till elevens överklagande och får större möjligheter att 
föra fram sina synpunkter. Kommittén har även föreslagit att elever som 
har fyllt 16 år skall ha rätt att själva föra sin talan. Regeringen ansluter 
sig till detta förslag och har ytterligare utvecklat sin ståndpunkt i avsnitt 
27.3. Förfarandet inför nämnden kan således ibland bli mer komplicerat 
än i dag på så sätt att det kan få karaktären av en tvåpartsprocess. 
Regeringen anser ändå att vårdnadshavarens självständiga rätt att 
överklaga gynnar rättssäkerheten i sådan mån att förevarande förslag är 
motiverat. 
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26.3.1 Beslut av kommunen eller en enskild huvudman i fråga 
om mottagande till utbildning, omplacering av elev och 
rätt till utbildning m.m. 

Regeringens förslag: De beslut av en kommun som enligt dagens 
skollag kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd skall även 
enligt den nya skollagen kunna överklagas hos nämnden. Även 
kommunens beslut i fråga om rätt att efter skolpliktens upphörande 
fullfölja utbildning i specialskolan skall få överklagas hos nämnden. 

En kommuns beslut i fråga om placering av en elev vid en annan 
skolenhet inom sin grundskola än den vårdnadshavaren önskar på grund 
av att det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers rätt till trygghet 
och studiero skall få överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. 

En kommuns beslut i fråga om mottagande i sin förskoleklass av ett 
barn från en annan kommun på grund av särskilda skäl skall få 
överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Beslutet skall få 
överklagas endast av barnet eller barnets vårdnadshavare. 

En offentlig eller enskild huvudmans beslut i fråga om mottagande av 
en sökande till en gymnasieutbildning som är avsedd för en grupp elever 
skall få överklagas hos nämnden. Vidare skall en kommuns beslut i fråga 
om en sökande till gymnasiesärskolan kan gå i gymnasieskolan få 
överklagas hos nämnden.  

Beslut i fråga om rätt till utbildning eller annan verksamhet för person 
som har rätt till utbildning eller annan verksamhet enligt den nya 
skollagen till följd av EU-rätten, avtalet om Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES) eller avtalet mellan Europeiska gemenskapen 
och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiz, å andra sidan, om fri 
rörlighet för personer skall få överklagas hos nämnden. 

 
Kommitténs förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens 

förslag. 
Remissinstanserna: Länsrätten i Stockholms län anför att det finns 

skäl att överväga om även beslut i fråga om placering av en elev vid en 
annan skolenhet inom sin offentliga grundskola än den vårdnadshavaren 
önskar på grund av att den önskade placeringen skulle medföra att 
betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för 
kommunen skall kunna överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd. Skolväsendets överklagandenämnd menar att en 
tvångsvis förflyttning av en elev av andra skäl än betydande ekonomiska 
eller organisatoriska svårigheter för kommunen måste betraktas – och 
rättsligt behandlas – som en disciplinär åtgärd. 
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Skälen för regeringens förslag: I den nya skollagen införs en 
möjlighet att av hänsyn till övriga elevers rätt till trygghet och studiero 
placera en elev vid en annan skolenhet inom den offentliga grundskolan 
än den vårdnadshavaren önskar, se avsnitt 13.6. Ett beslut om en sådan 
placering innebär ett omfattande ingripande i den enskilda elevens 



 
 

 

 

skolgång och livssituation och måste föregås av en noggrann prövning. 
För att garantera elevens rättssäkerhet är det viktigt att ett sådant beslut 
kan överklagas. Kommunens beslut om s.k. omplacering av en elev till 
en annan skolenhet skall inte gälla omedelbart, vilket innebär att en elev 
som vägrar att rätta sig efter ett omplaceringsbeslut som inte har vunnit 
laga kraft får gå kvar i sin gamla skola till dess att Skolväsendets 
överklagandenämnd har prövat elevens överklagande. Regeringen har 
uppmärksammat att denna situation kan uppstå, även om det endast torde 
förekomma i ett fåtal fall att eleven eller elevens vårdnadshavare 
motsätter sig kommunens beslut. Det bör framhållas att det här inte är 
fråga om beslut om nödvändiga åtgärder i en akut situation utan beslut 
om permanent omplacering. 

Regeringen anser att det för närvarande är olämpligt att föreskriva att 
kommunens beslut om omplacering skall gälla omedelbart. Att ett beslut 
om en så ingripande åtgärd som omplacering av en elev gäller 
omedelbart, utan att eleven har haft möjlighet att begära omprövning av 
beslutet, innebär ett hot mot elevens rättssäkerhet. Det går inte att 
reparera skadan av ett felaktigt beslut och det är knappast meningsfullt 
att ha en prövning av denna beslutstyp om besluten gäller omedelbart. 
Den aktuella typen av beslut skall överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd eftersom de är av sådan karaktär att prövningen 
kräver en specifik kompetens på skolområdet. Om besluten skulle gälla 
omedelbart skulle de bli de enda beslut som nämnden har att pröva som 
kan gälla omedelbart. Men hänsyn till att nämnden sammanträder endast 
vid vissa tillfällen är den enligt regeringens mening inte lämpad att pröva 
beslut som gäller omedelbart. Dessa ärenden är naturligtvis av en sådan 
karaktär att nämnden bör pröva dem utan onödigt dröjsmål. Regeringen 
avser att följa utvecklingen och återkomma med förslag om behov av en 
förändring uppstår.  

Att, såsom Länsrätten i Stockholms län föreslagit, införa en möjlighet 
att genom förvaltningsbesvär överklaga även en kommuns beslut att på 
grund av betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter placera 
en elev vid en annan skolenhet inom sin offentliga grundskola än den 
vårdnadshavaren önskar skulle knappast vara effektivt. Ett sådant beslut 
skulle vara svårt att pröva i den för förvaltningsbesvär gällande 
ordningen och prövningen skulle enligt regeringens mening innebära ett 
alltför långtgående ingrepp i den kommunala självstyrelsen. 
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Beslut i fråga om mottagande av ett barn i den offentliga 
förskoleklassen i en annan kommun än hemkommunen på grund av 
särskilda skäl fattas enligt den nya skollagen av den kommun i vars 
förskoleklass barnet önskar bli mottaget. Ett sådant beslut får enligt lagen 
överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Beslutet får 
överklagas endast av barnet eller barnets vårdnadshavare. Förslaget 
motsvarar vad som redan i dag gäller för grundskolans del, utom såvitt 
avser regeln om vilka som får överklaga beslutet. Beslut i fråga om 
mottagande i en annan kommuns grundskola får i dag överklagas av 
eleven eller företrädare för denne. Att beslutet får överklagas av 
vårdnadshavaren innebär att vårdnadshavaren har en självständig talerätt. 



 
 

 

 

Regeringen anser att det är rimligt att samma begränsning av talerätten 
skall gälla för beslut i fråga om mottagande i förskoleklass som i fråga 
om mottagande i grundskola. 

Ett barn som har fått plats i en förskoleklass vid en viss skola får börja 
grundskolan i samma skola. Valet av skola för förskoleklass kan alltså i 
viss mån likställas med val av skola inom grundskolan. Det är högst 
ovanligt att barnets vårdnadshavare väljer en skola för förskoleklassen 
och en annan för grundskolan, såvida inte familjen flyttar. Att införa en 
möjlighet att överklaga beslut i fråga om mottagande i förskoleklassen av 
ett barn från en annan kommun kommer sannolikt att innebära att sådana 
beslut överklagas i stället för beslut i fråga om mottagande i grundskola. 

Regeringen föreslår vidare att den möjlighet att överklaga beslut av 
huvudmannen för en gymnasieskola i fråga om att ta emot en sökande till 
en utbildning som är avsedd för en grupp elever som införs i den nya 
skollagen skall gälla oavsett om huvudmannen är offentlig eller enskild. 
Motsvarande beslut fattas enligt dagens skollag av styrelsen för 
utbildningen i den anordnande kommunen eller landstinget. Enligt 
dagens skollag är det också styrelsen för utbildningen som fattar beslut i 
fråga om att en elev inte skall tas emot i särskolan därför att denne 
bedöms kunna gå i gymnasieskolan. Möjligheten att överklaga denna typ 
av finns också i den nya skollagen. Besluten fattas dock enligt förslaget 
av en kommun. På samma sätt är det enligt den nya skollagen beslut av 
kommunen och inte av styrelsen för utbildningen i fråga om rätten att 
efter skolpliktens upphörande fullfölja utbildning i specialskolan som får 
överklagas. 

Av rättssäkerhetsskäl införs också i lagen en möjlighet att överklaga 
beslut i fråga om rätt till utbildning eller annan verksamhet för person 
som har rätt till utbildning eller annan verksamhet enligt den nya 
skollagen till följd av EU-rätten, avtalet om Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES) eller avtalet mellan Europeiska gemenskapen 
och dess medlemsstater, å enda sidan, och Schweiz, å andra sidan, om fri 
rörlighet för personer. 

I övrigt överförs de möjligheter som finns enligt dagens skollag att 
överklaga beslut av en kommun hos Skolväsendets överklagandenämnd 
till den nya skollagen. 

26.3.2 Beslut av Specialskolemyndigheten eller 
Sameskolstyrelsen i fråga om mottagande till utbildning, 
åtgärder för elever som inte bor hemma och rätt till 
utbildning m.m. 
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Regeringens förslag: Möjligheterna att hos Skolväsendets 
överklagandenämnd överklaga beslut av Specialskolemyndigheten eller 
Sameskolstyrelsen i fråga om ett barn skall gå i specialskolan eller 
sameskolan, om skolpliktens upphörande för elev som går i specialskolan 
och om åtgärder för elev i specialskolan som inte bor hemma skall 
överföras från dagens skollag till den nya skollagen. 



 
 

 

 

En bestämmelse skall införas i skollagen att Sameskolstyrelsens beslut 
i fråga om rätt för elev som måste bo utanför det egna hemmet att få 
tillfredsställande förhållanden får överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd. 

Specialskolemyndighetens eller Sameskolstyrelsens beslut i fråga om 
rätt till utbildning för person som har rätt till utbildning eller annan 
verksamhet enligt den nya skollagen till följd av EU-rätten, avtalet om 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller avtalet mellan 
Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och 
Schweiz, å andra sidan, om fri rörlighet för personer skall få överklagas 
hos nämnden. 

 
Kommitténs förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens 

förslag. 
Remissinstanserna: Ingen remissinstans har motsatt sig förslaget. 
Skälen för regeringens förslag: Sameskolstyrelsens beslut i fråga om 

rätt för elev i sameskolan som till följd av skolgången måste bo utanför 
det egna hemmet att utan extra kostnader få tillfredsställande 
förhållanden kan i dag med stöd av Europakonventionen överklagas hos 
allmän förvaltningsdomstol. Förslaget innebär ett förtydligande av 
gällande rätt, på så sätt att en uttrycklig överklagandebestämmelse införs 
i den nya skollagen. Att besluten skall överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd i stället för hos allmän förvaltningsdomstol innebär i 
teorin en försämring av den enskildes rättsäkerhet, då nämndens beslut 
inte får överklagas. Regeringen anser emellertid att prövningen av 
besluten kräver sådan särskild sakkunskap på skolområdet som nämnden 
besitter. Motsvarande överklagandebestämmelser finns i dagens skollag 
vad gäller grundskolan och specialskolan. Dessa bestämmelser skall 
enligt förslaget överföras till den nya skollagen. 

Av rättssäkerhetsskäl införs i den nya skollagen en möjlighet att 
överklaga beslut i fråga om rätt till utbildning för person som har rätt till 
utbildning eller annan verksamhet enligt den nya skollagen till följd av 
EU-rätten, avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) 
eller avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å 
ena sidan, och Schweiz, å andra sidan, om fri rörlighet för personer, se 
vidare avsnitt 26.3.1. 

Beslut i fråga om ett barn skall gå i specialskolan eller sameskolan, om 
skolpliktens upphörande för elev som går i specialskolan och om 
åtgärder för elev i specialskolan som inte bor hemma skall enligt 
bestämmelser i den nya skollagen fattas av Specialskolemyndigheten 
eller Sameskolstyrelsen och överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd. Liknande överklagandebestämmelser finns även i 
dagens skollag. 
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26.3.3 Beslut av rektor i fråga om särskilt stöd, anpassad 
studiegång och åtgärdsprogram 

Regeringens förslag: Rektors beslut i fråga om särskilt stöd i en annan 
elevgrupp eller enskilt, eller om anpassad studiegång skall få överklagas 
hos Skolväsendets överklagandenämnd.  

Den som ett beslut i fråga om åtgärdsprogram rör har rätt att få 
lagligheten av beslutet prövad genom att överklaga beslutet hos 
Skolväsendets överklagandenämnd. Det överklagade beslutet skall 
upphävas, om 

1.  det inte har tillkommit i laga ordning, 
2.  den som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller 
3.  beslutet strider mot lag eller annan författning. 
Överklagandenämnden får inte sätta något annat beslut i det 

överklagade beslutets ställe. 
 
Kommitténs förslag: Överensstämmer delvis med regeringens 

förslag. Kommittén har föreslagit att beslut av rektor i fråga om 
åtgärdsprogram skall få överklagas genom förvaltningsbesvär hos 
Skolväsendets överklagandenämnd. 

Remissinstanserna: Riksdagens ombudsmän (JO) anser lika med 
kommittén att det kan vara av betydelse för en elev att kunna överklaga 
ett beslut om åtgärdsprogram. JO instämmer i kommitténs uppfattning att 
ett sådant överklagande bör prövas av Skolväsendets 
överklagandenämnd. Myndigheten för skolutveckling bedömer att rätten 
att överklaga beslut i fråga om åtgärdsprogram inte stärker elevens rätt 
utan troligen bara leder till ökad byråkratisering. Skolväsendets 
överklagandenämnd ställer sig tveksam till den ordning med 
överklagande hos nämnden av beslut om åtgärdsprogram som kommittén 
föreslagit. BRIS – Barnens Rätt I Samhället, Handikappförbundens 
samarbetsorgan och Elevorganisationen i Sverige tillstyrker kommitténs 
förslag. 

Hallstahammars och Surahammars kommuner anser att kommitténs 
förslag innebär en ökad reglering av processerna i skolan. Gislaveds och 
Örebro kommuner anser att kommitténs förslag innebär en inskränkning 
av den kommunala självstyrelsen och att det är tveksamt om en 
förvaltningsdomstol kan tillföra mer sakkunskap utöver den professionen 
tillfört då det överklagade beslutet fattas. Ett antal kommuner, bl.a. 
Botkyrka, Gnesta, Gnosjö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamns, 
Kalmar, Södertälje och Vänersborgs kommuner anser att kommitténs 
förslag blir kostnadsdrivande och vill ha kompensation för detta. 
Östersunds kommun och Kommunförbundet Jönköpings län avstyrker 
kommitténs förslag. 
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Skälen för regeringens förslag: Beslut i fråga om olika typer av 
särskilt stöd skall i enlighet med kommitténs förslag fattas av rektor, 
däribland sådana beslut som motsvarar de beslut om särskild 



 
 

 

 

undervisningsgrupp och anpassad studiegång som tidigare fattades av 
styrelsen för utbildning. Detta utvecklas ytterligare i avsnitt 9.4 om 
elevernas utveckling mot målen. 

I enlighet med det som föreskrivs i förslaget till 4 kap. 14–17 §§ skall 
åtgärdsprogram utarbetas för elever i behov av särskilt stöd. 
Bestämmelsen gäller för alla skolformer, med undantag för förskolan, 
och alla huvudmän. Av åtgärdsprogrammet skall framgå hur elevens 
behov ser ut, vilka åtgärder som skall vidtas samt hur åtgärderna skall 
följas upp och utvärderas. Om åtgärderna innebär beslut om placering i 
annan elevgrupp, enskild undervisning eller anpassad studiegång skall 
detta framgå. Beslut i fråga om åtgärdsprogram fattas av rektor eller av 
den rektor delegerat uppgiften till. Om rektor, eller den som fått 
uppgiften att besluta i fråga om åtgärdsprogram, efter utredning 
konstaterar att det inte föreligger något behov av att upprätta ett 
åtgärdsprogram skall även detta formellt beslutas och dokumenteras.  

Beslut i fråga om åtgärdsprogram skall få överklagas i den ordning 
som föreskrivs för laglighetsprövning. Laglighetsprövningen, som har 
kommunallagens laglighetsprövning som förlaga, är begränsad till att 
endast omfatta den formella i skollagen föreskrivna processen för den 
aktuella beslutstypen. Enligt kommitténs förslag skulle Skolväsendets 
överklagandenämnd, om utredningen visar att eleven skall ges särskilt 
stöd i annan omfattning eller form än vad som skett, kunna upphäva 
beslutet i fråga om åtgärdsprogram och återförvisa ärendet till rektor som 
då måste fatta ett nytt beslut i fråga om åtgärdsprogram. Regeringen har i 
avsnitt 9.4 om elevernas utveckling mot målen utvecklat sina skäl för att 
inte följa kommitténs förslag om att ett beslut i fråga om åtgärdsprogram 
skall kunna överklagas genom förvaltningsbesvär hos Skolväsendets 
överklagandenämnd. Stödets innehåll eller utformning lämpar sig enligt 
regeringens mening inte för domstolsprövning. Innehållet i det särskilda 
stödet går inte att precisera närmare i lagtext eftersom det skall utformas 
utifrån pedagogiska bedömningar samt andra svårbedömda 
omständigheter kring eleven. I enlighet med vad som anges i avsnitt 7.3 
skall frågor av pedagogisk karaktär förbehållas de professionella i 
skolan, medan de rättsliga aspekterna av ett beslut i fråga om 
åtgärdsprogram skall kunna prövas. Skolväsendets överklagandenämnd 
har också i sitt remissvar ställt sig tveksam till kommitténs förslag 
beträffande överklagande genom förvaltningsbesvär av beslut i fråga om 
åtgärdsprogram. 

Med hänsyn till vad som tidigare anförts skall prövningen hos 
överklagandenämnden enligt regeringens uppfattning endast avse 
beslutets laglighet, dvs. om beslutet tillkommit i laga ordning, om den 
som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller om beslutet 
strider mot lag eller annan författning. Någon materiell prövning av 
beslutet skall inte ske.  
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Det som skiljer den laglighetsprövning som här föreslås från den som 
föreskrivs i kommunallagen är att prövningen av beslut i fråga om 
åtgärdsprogram inte begränsas till att endast avse kommunala beslut, 
utan omfattar beslut i fråga om åtgärdsprogram oavsett skolhuvudman. 



 
 

 

 

Talerätten är inte heller begränsad till att endast tillkomma medlemmar i 
en kommun, utan tillkommer den som är berörd av beslutet om 
åtgärdsprogram. 

 Om ett beslut i fråga om åtgärdsprogram innehåller beslut om åtgärder 
i form av särskilt stöd i annan elevgrupp eller enskilt eller anpassad 
studiegång får dessa delar av beslutet prövas i sak enligt den ordning som 
föreskrivs för förvaltningsbesvär. Nämndens prövning av sådana beslut 
som åtgärdsprogrammet omfattar är således inte begränsad till att endast 
avse beslutens laglighet. Viktigt att uppmärksamma är att beslut om 
särskilt stöd, i annan elevgrupp eller enskilt, liksom beslut om anpassad 
studiegång skall fattas av rektor. Av detta följer att det är naturligt att det 
även är rektor som beslutar i fråga om sådana åtgärdsprogram där beslut 
om insatser av detta slag ingår. 

Om Skolväsendets överklagandenämnd i sin prövning av beslut i fråga 
om åtgärdsprogram finner att beslutets laglighet brister skall det 
överklagade beslutet upphävas. Nämnden får inte sätta något nytt beslut i 
det överklagade beslutets ställe.  

Många remissinstanser, i synnerhet kommuner, har uttryckt farhågor 
om att den av kommittén föreslagna utökade möjligheten till 
överklagande av beslut i fråga om åtgärdsprogram skulle flytta den 
pedagogiska och ekonomiska bedömningen från kommunerna till 
domstol. De beslut som Skolväsendets överklagandenämnd fattar i 
sådana ärenden skulle enligt regeringens bedömning kunna vara mer 
ingripande i den kommunala självstyrelsen än vad kritik från Skolverket i 
ett tillsynsärende är. Regeringen bedömer att den modell för 
överklagande med laglighetsprövning som här föreslås inte innebär 
någon risk för en sådan utveckling som remissinstanserna befarar. 
Förslaget innebär att den pedagogiska bedömningen stannar hos de 
professionella medan efterlevnaden av den process som föreslås för 
beslut i fråga om åtgärdsprogram upprätthålls genom 
överklagandemöjligheten. På så sätt garanteras att beslut i fråga om 
åtgärdsprogram fattas i den ordning och på de grunder som föreslås i den 
nya skollagen, vilket främjar rättssäkerheten för den enskilde eleven. Den 
föreslagna överklagandebestämmelsen gäller oavsett om huvudmannen 
för utbildningen är offentlig eller enskild. 

Regeringen förutser att den modell för överklagande som här föreslås 
kan innebära en viss ökning av antalet ärenden hos 
överklagandenämnden, men bedömer att ökningen inte kommer att bli så 
stor som den skulle kunna bli om en möjlighet till överklagande genom 
förvaltningsbesvär infördes. Regeringen avser emellertid att noga följa 
utvecklingen. 

26.4 Överklagandeförbud 
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Regeringens förslag: Förbudet mot att överklaga beslut av 
Skolväsendets överklagandenämnd skall överföras från dagens skollag 
till den nya skollagen. 



 
 

 

 

Andra beslut enligt den nya skollagen än sådana som anges i kapitlet 
om överklagande skall få överklagas endast om överklagande får ske 
enligt 10 kap. kommunallagen. 

 
Skälen för regeringens förslag: En strävan har varit att i 

bestämmelser i den nya skollagen endast använda begreppen rättighet 
och skyldighet då det också finns en rätt för den enskilde att överklaga 
beslut enligt bestämmelserna genom förvaltningsbesvär med stöd av 
Europakonventionen. Det har dock inte varit möjligt att vara helt 
konsekvent i detta avseende. Andra beslut än de som räknas upp i den 
nya skollagens kapitel om överklagande skall emellertid inte kunna bli 
föremål för annan prövning än laglighetsprövning enligt kommunallagen. 

I likhet med vad som gäller enligt dagens skollag får beslut av 
Skolväsendets överklagandenämnd med anledning av ett överklagande 
dit inte överklagas. 

27 Övriga bestämmelser 

27.1 Inledning 

Regeringens förslag: I ett särskilt kapitel skall samlas bestämmelser 
om utbildning som leder fram till International Baccalaureate, om 
riksinternatskolor, om kommunens skyldighet att löpande hålla sig 
informerad om icke skolpliktiga ungdomar, samt om att vissa barn och 
ungdomar vid tillämpning av skollagen skall jämställas med barn och 
ungdomar som har en utvecklingsstörning. Vissa bestämmelser om 
anmälan till socialnämnden m.m. skall behållas, liksom definitionerna 
av begreppen hemkommun, hemlandsting och utlandssvensk elev. 

Bestämmelser om rätten till utbildning och annan verksamhet enligt 
skollagen för barn och ungdomar som inte räknas som i landet bosatta, 
men som skall jämställas med dessa, skall flyttas från förordning till 
lag.  

Vissa bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer att med stöd av lagen meddela föreskrifter i 
olika avseenden sammanförs i detta kapitel i syfte att göra 
bestämmelserna mer överskådliga. 
 
Kommitténs förslag: Överensstämmer delvis med regeringens 

förslag. 
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Skälen för regeringens förslag: I skollagens avslutande kapitel 
samlas, i enlighet med kommitténs förslag, bestämmelser som inte har en 
naturlig plats i skolformskapitlen eller i andra kapitel. Förslagen i 
förevarande kapitel överensstämmer till stora delar med kommitténs 
förslag. Kommittén har emellertid inte lämnat förslag på alla områden 
som omfattas av kapitlet, vilket innebär att det i vissa delar har varit 
nödvändigt att lämna ytterligare kompletterande förslag, t.ex. vad avser 



 
 

 

 

bemyndiganden. Kommittén har i princip överlåtit åt regeringen att ta 
ställning till vilka bemyndiganden som skall finnas i kapitlet Övriga 
bestämmelser i den nya skollagen. Vidare har vissa bestämmelser ändrats 
sedan kommitténs betänkande presenterades, vilket också föranleder 
avsteg från kommitténs förslag. 

Kapitlet inleds med bestämmelser om vem som skall anses som bosatt 
i landet. Vidare finns bestämmelser som definierar olika begrepp vad 
gäller rätten till utbildning och annan pedagogisk verksamhet för barn 
och ungdomar som inte är folkbokförda i landet. I kapitlet finns 
därutöver vissa föreskrifter om handläggning, om elevs talerätt, 
tystnadsplikt samt en hänvisning till socialtjänstlagens bestämmelse om 
anmälan till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd. 
Syftet med hänvisningen är att öka kunskapen om anmälningsskyldighet 
inom verksamheter som rör barn och ungdom enligt skollagen. Vidare 
finns bestämmelser om kommuners s.k. uppföljningsansvar för 
ungdomar under 20 år som inte fullföljt en gymnasieutbildning, samt om 
att det som i denna lag sägs om barn och ungdomar med 
utvecklingsstörning även skall gälla dem som har fått ett betydande och 
bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada, 
föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, samt personer med 
autism eller autismliknande tillstånd. Kapitlet innehåller även 
bestämmelser om riksinternatskolor. 

Enligt riksdagens beslut (prop. 1992/93:158, bet. 1992/93:UbU12, 
rskr. 1992/93:329) om skolans internationalisering får en kommun vid 
sidan av sin gymnasieskola och en fristående skola anordna International 
Baccalaureate (IB). Utbildningen kan även erbjudas av 
Riksinternatskolorna. International Baccalaureate är en internationell 
utbildning som kan ges inom såväl kommunala som fristående skolor 
under förutsättning att de är auktoriserade av IBO - International 
Baccalaureate Organisation. Denna utbildning leder fram till en examen 
som är godkänd för inträde till universitet i alla länder som valt att 
jämställa IB-examen med nationella examina. Utbildningen följer en 
internationell läroplan som utformats av IBO, vilket innebär att 
utbildningen ser i stort sett likadan ut i alla de länder där den erbjuds. I 
och med att såväl fristående skolor som riksinternatskolor genom de 
förslag som här lämnas kommer att ingå i det offentliga skolväsendet 
kommer även den IB-utbildning som där anordnas att ingå i det 
offentliga skolväsendet för barn och unga. Bestämmelser om utbildning 
som leder fram till International Baccalaureate har utan materiell ändring 
tagits in i skollagens avslutande kapitel. 

27.2 Bosättning  
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Regeringens förslag: I skollagen skall anges att som bosatt i landet skall 
den anses som skall vara folkbokförd här. Vidare skall som bosatta även 
anses sådana barn och ungdomar som avses i 1 § första stycket lagen 
(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. samt övriga barn och 



 
 

 

 

ungdomar som vistas i landet enligt ett beslut om tidsbegränsat 
uppehållstillstånd. Dessa barn och ungdomar skall dock endast få 
utbildning i gymnasieskola och gymnasiesärskola om de har påbörjat 
utbildningen före 18 års ålder. Om en ansökan om uppehållstillstånd 
avslås och beslutet om avvisning eller utvisning skall verkställas, skall 
personen anses som bosatt i landet under tiden fram till dess personen 
lämnar landet. Den som håller sig undan så att ett beslut om avvisning 
eller utvisning inte kan verkställas skall däremot inte anses som bosatt i 
landet enligt skollagen.  

Som bosatta skall också anses barn och ungdomar som har rätt till 
utbildning och annan verksamhet enligt skollagen till följd av bl.a. EU-
rätten. Som bosatta skall slutligen även anses barn och ungdomar som är 
familjemedlemmar till en person som tillhör en främmande makts 
beskickning eller lönade konsulat eller dess betjäning eller som avses i  
4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Sådana 
barn och ungdomar som är familjemedlemmar till en person som 
kommer från ett land utanför EU får dock endast utbildning motsvarande 
skolplikten. 

 
Kommitténs förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens 

förslag. Kommittén har inte föreslagit att barn och ungdomar som vistas i 
Sverige enligt beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 2 kap. 
utlänningslagen (1989:529) skall anses som bosatta i landet. Kommittén 
har inte heller föreslagit att bestämmelserna i förordningen om 
utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för asylsökande 
barn m.fl. om begränsade möjligheter till utbildning i gymnasieskolan 
och gymnasiesärskola och om bosättning då ansökan om 
uppehållstillstånd avslås och beslut om avvisning eller utvisning skall 
verkställas skall behållas och föras över till skollagen. Kommittén har 
vidare inte föreslagit att anhöriga till beskickningsmedlemmar endast får 
utbildning motsvarande skolplikten. 
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Remissinstanserna: Integrationsverket tillstyrker kommitténs förslag 
att vid tillämpningen av skollagen likställa asylsökande barn med barn 
bosatta i landet samt att även ungdomar som fyllt 18 år skall ges rätt att 
påbörja gymnasieutbildning. Ungdomar i åldersgruppen 18-20 år riskerar 
enligt verket annars att hamna utanför utbildningsinsatser. 
Barnombudsmannen anför att även barn som vistas i landet illegalt bör 
ha rätt till utbildning. Göteborgs, Hylte och Laxå kommuner tillstyrker 
förslaget att kommunens skyldighet avseende asylsökande ungdomars 
utbildning utökas så att den även omfattar 18 och 19 åringar under 
förutsättning att den statliga ersättningen justeras så att den ger full 
kostnadstäckning enligt finansieringsprincipen. Göteborgs kommun anför 
vidare att lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. inte 
omfattas de barn som ursprungligen sökt uppehållstillstånd av 
anknytningsskäl och som beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd, vilket 
inte ger en rätt till folkbokföring. Dessa grupper bör enligt kommunen 
inkluderas i lagstiftningen så att lagen omfattar samtliga barn som vistas i 
landet under den tid som ansökan handläggs.  



 
 

 

 

Nacka kommun tillstyrker kommitténs förslag i den del det avser att 
kommunerna skall få ersättning från staten för utbildning avseende barn 
till beskickningsmedlemmar. 

Skälen för regeringens förslag: Skolplikten bör även framöver vara 
begränsad till elever som är bosatta i landet. Som bosatt i landet anses 
den som rätteligen skall vara folkbokförd här. Skolplikten motsvaras 
emellertid av en rätt till utbildning och det finns flera grupper som i dag 
anses ha samma rätt till utbildning som skolpliktiga barn utan att 
omfattas av skolplikten. I förordningen (2001:976) om utbildning, 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för asylsökande barn m.fl. ges 
föreskrifter om utbildning inom det offentliga skolväsendet för 
asylsökande barn och ungdomar, samt några andra med dem jämställda 
grupper. 

Förordningen har ändrats sedan kommittén överlämnade sitt 
betänkande. Den omfattar numera även barn och ungdomar som inte är 
folkbokförda här i landet och vistas här enligt ett beslut om tidsbegränsat 
uppehållstillstånd för att förundersökning eller huvudförhandling i 
brottmål skall kunna genomföras. Den personkrets som anges i 
förordningen utökas dock genom regeringens förslag till att omfatta 
samtliga barn och ungdomar som utan att vara folkbokförda i Sverige 
vistas i landet enligt ett beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 
2 kap. utlänningslagen. Totalt rör det sig om ett mycket begränsat antal 
personer, eftersom ett tidsbegränsat uppehållstillstånd vanligen avser så 
lång tid att personen skall folkbokföras i landet. Eftersom det saknas 
några egentliga skäl för att dessa frågor skall regleras i förordning, i 
stället för i lag, anser regeringen i likhet med kommittén att förordningen 
skall upphävas och att relevanta bestämmelser i förordningen i stället 
skall införas i lag. I förordningen föreskrivs att barnen och ungdomarna 
skall tas emot i det offentliga skolväsendet så snart det är lämpligt med 
hänsyn till deras personliga förhållanden. Det bör dock ske senast en 
månad efter ankomsten till Sverige. Vidare anges att undervisningen 
skall bedrivas med hänsyn till den enskilda elevens behov och 
förutsättningar samt att rätten till utbildning, förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg för den som vistas här enligt ett beslut om tidsbegränsat 
uppehållstillstånd upphör att gälla när tillståndstiden löper ut. Dessa 
utgångspunkter skall även gälla i framtiden. Genom förändringen blir 
emellertid alla bestämmelser i skollagen tillämpliga även för de elever 
som här avses. 

 
409 

Möjligheten till utbildning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 
gäller enligt förordningen bara för den som har påbörjat utbildningen 
före 18 års ålder. I propositionen om asylsökande barns skolgång m.m. 
(prop. 2000/01:115), som låg till grund för förordningen, bedömde 
regeringen att de barn som omfattas av 1 § första stycket 1-3 lagen om 
mottagande av asylsökande m.fl. borde ha tillgång till utbildning inom 
det offentliga skolväsendet för barn och ungdom, förskoleverksamhet 
och skolbarnsomsorg på i huvudsak samma villkor som gäller för barn 
bosatta i Sverige. Rätten till gymnasieutbildning borde enligt regeringens 
bedömning gälla om studierna påbörjas före 18 års ålder, med hänvisning 



 
 

 

 

till att Barnkonventionen omfattar barn upp till 18 år. Regeringen 
framhöll dock att en kommun självfallet även fick erbjuda ungdomar 
som fyllt 18 år gymnasieutbildning. Regeringen vidhåller sin tidigare 
bedömning och anser inte att det i nuläget är rimligt att utöka denna 
åldersgräns till 20 år, såsom kommittén föreslår i likhet med det som 
gäller för ungdomar som är folkbokförda i landet. Regeringen är således 
inte beredd att i denna proposition lämna något förslag om att även 
ungdomar som fyllt 18 år skall ges rätt att påbörja gymnasieutbildning. 
Det är framför allt kommunernas ekonomiska situation som varit 
avgörande för regeringens ställningstagande i denna del eftersom det kan 
konstateras att ett sådant utökat åliggande skulle medföra ökade 
kostnader för kommunerna.  

Efter tillkomsten av dagens skollag har Sverige blivit medlem i EU 
och EU-rätten har därmed blivit en del av vår nationella rättsordning. 
Enligt artikel 12 i EG-fördraget är all diskriminering på grund av 
nationalitet förbjuden inom fördragets tillämpningsområde. Av särskild 
betydelse för utbildningsområdet är rådets förordning (EEG) nr 1612/68 
om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen. Enligt artikel 12 i 
denna förordning skall barnen till en medborgare i en medlemsstat som 
är eller har varit anställd i en annan medlemsstat få tillträde till denna 
stats allmänna skolor på samma villkor som medborgarna i denna stat, i 
om barnen bor där. Av artikel 7 i samma förordning torde även följa en 
rätt till förskola, skolbarnomsorg och annan pedagogisk verksamhet 
enligt skollagen. 

Av den praxis som utvecklats inom EU-rätten följer klart att ett 
medlemsland inte kan upprätthålla krav på folkbokföring för att medge 
barn till arbetstagare som är unionsmedborgare eller medborgare i ett 
EES-land rätt till utbildning i allmänna skolor. Regeringen föreslår av 
denna anledning att skollagen ändras så att det tydligt framgår att barn 
och ungdomar som inte är folkbokförda i landet, men som har en rätt till 
utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen till följd av EU-rätten, 
avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, (EES) eller avtalet 
mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemmar å ena sidan och 
Schweiz å andra sidan, om fri rörlighet för personer i alla avseenden, 
likställs med barn och ungdomar som är folkbokförda i landet avseende 
rätten till utbildning. Denna reglering kommer då även att omfatta barn 
till utländska beskickningsmedlemmar från dessa länder.  
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När det gäller barn till beskickningsmedlemmar från länder utanför 
EU/EES finns i dag varken i skollagen eller i någon annan författning 
någon motsvarande reglering avseende rätt till utbildning. Kommittén 
fick i tilläggsdirektiv (dir. 2002:9) i uppdrag att utreda och föreslå hur 
barn till dessa beskickningsmedlemmar kan ges samma möjlighet till 
förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och utbildning som övriga barn 
och ungdomar i Sverige. Kommittén konstaterade att de flesta andra 
EU/EES-länder ger dessa barn och ungdomar en rätt till utbildning på 
samma villkor som faktiskt är bosatta i landet. Regeringen delar 
kommitténs uppfattning att principen om barnets bästa i 
barnkonventionen medför att dessa barn bör ha en möjlighet till 



 
 

 

 

utbildning motsvarande den som barn och ungdomar bosatta i landet har. 
Regeringen anser emellertid att den föreslagna möjligheten skall 
begränsas till att avse grundskolan och motsvarande skolformer.  

Regeringen anser att det är rimligt att kommunerna kompenseras för de 
utökade kostnader som regeringens förslag i dessa avseenden innebär 
Såsom utvecklas i kap. 32 föreslår regeringen en omdisponering av 
statsbidragen till internationella skolor för att täcka kommunernas 
utökade kostnader. 

I dag finns ingen rätt till utbildning för s.k. gömda barn. Regeringen 
har emellertid träffat en överenskommelse med samarbetspartierna att 
bilda en gemensam arbetsgrupp med uppdrag att finna en lösning på 
problemet hur gömda barn skall kunna få rätt till skolgång. 

27.3 Bestämmelser om handläggning  

Regeringens förslag: I skollagen skall anges vilka föreskrifter i 
förvaltningslagen (1986:223) som är tillämpliga i ärenden avseende 
myndighetsutövning mot enskild. I ärenden som kan överklagas i den 
ordning som gäller för s.k. förvaltningsbesvär skall vissa ytterligare 
angivna föreskrifter i förvaltningslagen tillämpas. 
 
Kommitténs förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens 

förslag. 
Skälen för regeringens förslag: Förvaltningslagen (1986:223) gäller 

inte i skolor med enskilda huvudmän. För att stärka elevernas 
rättssäkerhet föreslås därför att bestämmelsen om handläggning i dagens 
skollag avseende förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg utvidgas till 
att gälla alla ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild enligt 
skollagen. Bestämmelsen skall således gälla även i skolor med enskilda 
huvudmän i ärenden om t.ex. särskilt stöd, befrielse från obligatoriska 
inslag och mottagande av elev. I jämförelse med motsvarande lagrum i 
dagens skollag utvidgas även förvaltningslagens tillämplighet på så sätt 
att ytterligare bestämmelser i förvaltningslagen måste beaktas vid 
handläggningen. 

För överklagbara beslut som fattas av en rektor i en skola med 
offentlig huvudman gäller förvaltningslagen. Införandet av en särskild 
bestämmelse i skollagen om vilka ytterligare bestämmelser i 
förvaltningslagen som blir tillämpliga i ärenden som kan överklagas i 
den ordning som gäller för förvaltningsbesvär syftar i första hand till att 
jämställa förfarandet vad avser beslut som fattas av en rektor i, eller 
huvudmannen för en skola med enskild huvudman med andra beslut som 
kan överklagas genom skollagen. Bestämmelsen gäller i alla ärenden 
som kan överklagas i den ordning som gäller för förvaltningsbesvär 
enligt skollagen. 
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Talerätt 



 
 

 

 

Regeringens förslag: Den som har fyllt 16 år skall ha rätt att själv 
föra sin talan i mål och ärenden enligt skollagen. Denna rätt skall 
också gälla ansökan till gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och 
överklagande av beslut i fråga om sådan utbildning även om sökanden 
eller klaganden inte har uppnått 16 års ålder. 
 
Kommitténs förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens 

förslag.  
Remissinstanserna: Det stora flertalet av remissinstanserna tillstyrker 

eller lämnar förslaget utan erinran. Riksdagens ombudsmän (JO) 
understryker att den föreslagna talerätten inte kan inskränka 
vårdnadshavarens rätt att företräda den underårige. Detta innebär enligt 
JO att vårdnadshavare har rätt att överklaga skolmyndighetens beslut 
även om åtgärden skulle strida mot elevens egen uppfattning. JO delar 
således den uppfattning som kommittén har gett uttryck för. 
Skolväsendets överklagandenämnd har synpunkter på den lagtekniska 
utformningen och anför att även om kommitténs förslag endast omfattar 
den som är elev, har detta säkerligen inte varit kommitténs avsikt. Den 
föreslagna bestämmelsen bör enligt nämnden omfatta även den 
omyndige som inte är elev och som t.ex. överklagar ett beslut om att inte 
bli mottagen. Värmdö kommun anser att det är tveksamt om elever på 
träningsnivå i särskolan har uppnått den mognad som krävs för att föra 
sin egen talan när de har fyllt 16 år. 

Skälen för regeringens förslag: den föreslagna bestämmelsen innebär 
att elever och andra ges rätt att överklaga beslut enligt skollagen redan 
från och med det att de har fyllt 16 år. Denna rätt ges också såväl elever 
som andra, oavsett om de har uppnått 16 års ålder eller inte, när det är 
fråga om ansökan till gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och 
överklagande av beslut i fråga om sådan utbildning. 

Myndiga personer har alltid rätt att föra sin egen talan i mål och 
ärenden enligt skollagen. I fråga om utbildning upp till gymnasienivå är 
eleverna dock i allmänhet i den åldern att det får anses naturligt att de 
företräds av vårdnadshavaren. Gränsen för skolpliktens upphörande går 
emellertid vid 16 år. Den som påbörjar gymnasieutbildning har vidare 
uppnått en ålder, ofta 16 år, som ligger nära myndighetsgränsen och då 
utbildningen avslutas har eleven i regel blivit myndig. Det förefaller 
därför naturligt att sökanden och klaganden själva får ansöka till 
gymnasieutbildningen respektive överklaga beslut rörande utbildningen 
även om han eller hon inte har uppnått myndighetsåldern. Inget hindrar 
naturligtvis att t.ex. en elev som inte anser sig ha uppnått den mognad 
som krävs eller som av andra skäl inte vill föra sin egen talan i stället ber 
vårdnadshavaren att uppträda som ombud. Om t.ex. en elev som har 
uppnått 16 men inte 18 års ålder väljer att själv föra sin talan kan 
vårdnadshavaren dessutom träda in i processen genom att bestrida bifall 
till elevens överklagande eller genom att själv överklaga beslutet. 
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Barn och föräldrar måste i ärenden och mål enligt skollagen ofta anses 
ha gemensamma intressen i saken. Både barnet och vårdnadshavaren 
intar således ofta ställning av part i förvaltningsrättslig mening i ett 



 
 

 

 

sådant mål eller ärende. Enligt vanliga förvaltningsprocessuella regler 
företräder samtidigt vårdnadshavaren barnet som ställföreträdare med 
stöd av föräldrabalkens bestämmelser. Detta gäller enligt huvudregeln så 
länge barnet är omyndigt, dvs. i allmänhet till dess barnet har fyllt 18 år. 
Barnet har alltså inte rätt att ensamt föra talan, att självt yttra sig i ett 
ärende eller att få del av handlingar i ärendet, utan det är istället 
vårdnadshavaren som företräder barnet i dessa avseenden. Genom den 
föreslagna bestämmelsen sänks den ålder till vilken vårdnadshavaren 
företräder barnet i de nu angivna hänseendena från 18 till 16 år. Efter den 
åldern är barnet således att anse som självständig part, ibland dock 
alltjämt vid sidan av vårdnadshavaren (jfr prop. 1979/80:1 s. 408). När 
det är fråga om ansökan till gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och 
överklagande av beslut i fråga om sådan utbildning kan barnet dessutom 
vara att anse som självständig part vid en ännu lägre ålder. 

27.4 Tystnadsplikt 

Regeringens förslag: I skollagen skall införas bestämmelser som 
reglerar tystnadsplikten för den som är eller har varit verksam i enskilt 
bedriven utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen. För det 
allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i sekretesslagen 
(1980:100). 
 
Kommitténs förslag: Den som är eller har varit verksam vid en 

enskild skola skall inte obehörigen få röja vad han eller hon därvid har 
fått veta om enskildas personliga förhållanden. För det allmännas 
verksamhet gäller bestämmelserna i sekretesslagen (1983:100). 

Remissinstanserna: Länsrätten i Stockholms län anser att begreppet 
enskild skola bör bytas ut mot begreppet enskilt bedriven verksamhet 
enligt skollagen, för att undvika osäkerhet om tystnadsplikten även 
omfattar personer verksamma vid enskild förskola och enskild 
förskoleklass m.m. Länsrätten anför att ingen tvekan får råda om att 
personer inom enskild skolbarnsomsorg omfattas av bestämmelsen. 
Regeln kräver enligt länsrätten en hög grad av tydlighet eftersom brott 
mot tystnadsplikten är straffbart. Om bestämmelsen utformas på detta 
sätt kan enligt länsrätten möjligen motsvarande bestämmelse när det 
gäller utbildning på entreprenad strykas. 
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Skälen för regeringens förslag: För det offentliga skolväsendet samt 
den offentliga förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen gäller 
sekretesslagens bestämmelser om tystnadsplikt. Sekretesslagen gäller 
dock i princip endast i det allmännas verksamhet. För annan verksamhet 
krävs därför särskilda bestämmelser om tystnadsplikt. Föreskrifter om 
tystnadsplikt finns i dag för enskilt bedriven förskoleverksamhet, 
skolbarnsomsorg, förskoleklass och fristående skolor i dagens skollag 
samt för utbildningsverksamhet i form av entreprenad i lagen (1993:802) 
om entreprenadförhållanden inom skolan (entreprenadlagen). Dessa 
föreskrifter sammanförs nu i en gemensam paragraf som omfattar all 



 
 

 

 

enskilt bedriven verksamhet enligt skollagen, med undantag för sådan 
undervisning som erbjuds barn som vårdas på sjukhus eller i någon 
annan institution. Genom bestämmelsens utformning klargörs att 
personer verksamma vid förskola, fritidshem eller förskoleklass med 
enskild huvudman eller inom sådan verksamhet med enskild huvudman 
som avses i 18 kap. skollagen omfattas av motsvarande tystnadsplikt som 
enligt dagens skollag. Vad avser annan verksamhet med enskild 
huvudman, t.ex. grundskola, gymnasieskola eller motsvarande 
skolformer, motsvarar tystnadsplikten i princip den som finns i kapitlet 
om fristående skolor i dagens skollag samt i entreprenadlagen. Eftersom 
bestämmelsen även omfattar tystnadsplikt i entreprenadverksamhet 
behövs, till skillnad mot vad kommittén har föreslagit, ingen särskild 
föreskrift om tystnadsplikt i det föreslagna kapitlet om utbildning på 
entreprenad m.m. 

27.5 Riksinternatskolor 

Regeringens förslag: Riksinternatskolor skall inte längre utgöra en 
särskild utbildningsform. Regeringen eller den myndighet regeringen 
bestämmer ges möjlighet att meddela föreskrifter för riksinternatskolor 
som avviker från bestämmelser i skollagen.  
 

Kommitténs förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens 
förslag. 

Remissinstanserna: Friskolornas riksförbund tillstyrker förslaget. 
Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) samt Sigtunaskolan 
Humanistiska Läroverket anser att riksinternaten även fortsättningsvis 
bör utgöra en egen skolform samt att dagens reglering i princip skall 
behållas.  

Skälen för regeringens förslag: Även om det i dag bara finns tre 
riksinternatskolor i landet är dessa skolor en sedan länge etablerad och 
väl fungerande form för utbildning motsvarande grundskola och 
gymnasieskola. Läsåret 2003/04 fanns totalt 1 034 elever på grund- och 
gymnasienivå vid dessa skolor.  

En av de grundläggande ambitionerna bakom förslaget till en ny och 
modern skollag är att regleringen i högre utsträckning skall vara 
gemensam för olika utbildningsformer och olika huvudmän. Olika 
utbildningsformers specifika inriktning och särart motiverar emellertid 
vissa avvikelser från denna målsättning.  
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Riksinternatskolor utgör enligt dagens skollag en särskild 
utbildningsform utanför det offentliga skolväsendet och vid sidan av de 
fristående skolorna. Regler om riksinternatskolor finns dels i skollagen 
och dels i förordning. Genom olika hänvisningar i dessa författningar kan 
utläsas att riksinternatskolor redan i dag omfattas av större delen av de 
regler som gäller för grundskolan och gymnasieskolan. Med hänsyn till 
den ovan nämnda grundläggande ambitionen anser regeringen därför i 
likhet med kommittén att riksinternatskolorna skall utgöra grundskola 



 
 

 

 

eller gymnasieskola eller endera av dessa skolformer. På grund av 
riksinternatskolornas speciella ställning i utbildningssystemet skall det 
emellertid i skollagen finnas ett bemyndigande för regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om 
utbildningen vid riksinternatskolor, vilka får avvika från bestämmelser i 
skollagen. Det kan t.ex. vara fråga om föreskrifter om mottagande och 
urval samt bidrag och villkor för statsbidrag för riksinternatskolor. 
Föreskrifterna kan också innebära undantag från de regler som gäller för 
grundskolor och gymnasieskolor. 

27.6 Vissa bemyndiganden 

Regeringens förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer skall få meddela föreskrifter om skyldighet för huvudmän för 
vissa verksamheter enligt skollagen att lämna sådana sakuppgifter om 
verksamheten och sådan verksamhetsredovisning som behövs för 
uppföljning och utvärdering av verksamheten.  

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall 
vidare få meddela föreskrifter om skyldighet för huvudmän för andra 
enskilt bedrivna verksamheter enligt skollagen än som avses i 17 kap. 11 
§ i förslaget till skollag att lämna ekonomisk redovisning över 
verksamheten samt sådan information som gör det möjligt för 
allmänheten att få insyn i denna. Om en huvudman inte fullgör sina 
skyldigheter enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 22 eller 
23 § skall Statens skolverk vid vite få förelägga huvudmannen att 
fullgöra sina skyldigheter. 

 
Kommitténs förslag: Överensstämmer huvudsakligen med 

regeringens förslag. 
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Remissinstanserna: Riksdagens ombudsmän (JO) delar kommitténs 
uppfattning vad gäller behovet av handlingsoffentlighet och arkivvård i 
de enskilda skolornas elevärenden. JO anför att den modell som 
kommittén förordar emellertid redan har förelagts riksdagen utan att då 
antas. JO anser att frågan bör bli föremål för ytterligare överväganden. 
Stockholms kommun anser att kommitténs förslag att skolornas 
handlingar skall bli tillgängliga för allmänheten bör kombineras med ett 
krav på bevarande. Friskolornas riksförbund avstyrker att den föreslagna 
modellen fullföljs. Förbundet anser dock att de handlingar som 
kommittén nämner, betygshandlingar, nationella prov, provresultat och 
åtgärdsprogram skall ges in av den fristående skolan till varje elevs 
hemkommun, exempelvis när eleven lämnar skolan. Förbundet vill 
framföra att det också bör införas enhetliga regler för hanteringen av 
elevernas skolhälsovårdsjournaler. Enligt förbundet saknas sådana regler 
i dag, vilket ställer till bekymmer när elever kommer från en kommunal 
verksamhet och går några år i en eller flera fristående skolor innan de 
avslutar sin skolgång eller går tillbaka till den kommunala skolan. 
Förbundet anser att även dessa handlingar bör bevaras för eftervärlden.  



 
 

 

 

Skälen för regeringens förslag: I dagens skollag finns ett 
bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer att meddela föreskrifter om skyldighet för huvudmannen för 
en fristående skola att lämna ekonomisk redovisning över verksamheten. 
En fristående skola kan således av regeringen förpliktas att årligen lämna 
en ekonomisk redovisning över sin verksamhet till Skolverket och till 
den kommun där skolan är belägen (se prop. 2001/02:35 s. 62). 
Regeringen meddelar vidare enligt dagens skollag föreskrifter om vite för 
den som inte följer bestämmelserna om uppgiftsskyldighet.  
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 Skolor med enskilda huvudmän omfattas, till skillnad från skolor med 
offentliga huvudmän, varken av offentlighetsprincipen eller av 
skyldigheten att arkivera handlingar enligt arkivlagen (1990:782). 
Handlingar i skolor med enskilda huvudmän är inte allmänna eller 
offentliga. De enskilda huvudmännen omfattas inte heller av 
bestämmelserna i sekretesslagen. Elever i skolor med enskilda huvudmän 
har ett självklart intresse av att exempelvis betygshandlingar bevaras 
under viss tid. En elev som förlorar t.ex. ett betygsdokument kan inte 
räkna med att det går att få en kopia av detta genom att vända sig till den 
skola där det utfärdades om skolan inte har en offentlig huvudman. 
Bevarandet av vissa handlingar är således av stor betydelse med hänsyn 
till elevernas rättssäkerhet. Det är även viktigt att vissa handlingar 
bevaras med tanke på tillsyn, uppföljning och utvärdering av 
verksamheten. Ett bevarande kan dessutom vara önskvärt på grund av 
allmänhetens intresse av insyn i offentligt finansierad verksamhet samt 
forskningens behov. För skolor med enskild huvudman finns dock som 
ovan nämnts inget bevarandekrav vad gäller handlingar. Den föreslagna 
nya lydelsen av det aktuella bemyndigandet innebär därför att en enskild 
huvudman kan åläggas att lämna sådan information om verksamheten till 
Skolverket eller till den kommun där skolan är belägen att allmänheten 
tillförsäkras insyn i verksamheten. De ingivna handlingarna blir på så sätt 
allmänna handlingar och kommer att omfattas av det bevarandekrav och 
även av de eventuella regler om sekretess som gäller hos den mottagande 
myndigheten. Sådana handlingar kan t.ex. avse information om 
kvalitetsredovisning eller ekonomisk redovisning. Det är bl.a. av hänsyn 
till elevernas rättssäkerhet angeläget att allmänhetens rätt till insyn i 
skolor med enskilda huvudmän inte bara omfattar skolornas ekonomi 
utan även andra typer av handlingar. För att allmänheten skall ges en 
möjlighet till insyn bör informationen enligt regeringens mening lämnas 
regelbundet. Den enskilde medborgaren skall kunna vända sig till 
kommunen eller Skolverket för att få tillgång till informationen. Närmare 
föreskrifter om vilken information som skall ges in bör, med stöd av 8 
kap. 7 § första stycket 6 regeringsformen, meddelas av regeringen eller 
den myndighet som regeringen bestämmer. En avvägning bör därvid 
göras mellan å ena sidan skolans och å andra sidan allmänhetens 
intressen. I författningskommentaren ges exempel på vilken information 
som bör lämnas. Det kan t.ex. vara fråga om sådan information som såväl 
elever som andra kan ha ett särskilt intresse av och som därför bör 
bevaras under viss tid. Vidare är ett grundläggande krav enligt 



 
 

 

 

personuppgiftslagen (1998:204) att personuppgifter inte behandlas för 
något ändamål som är oförenligt med det för vilket uppgifterna samlades 
in. Detta krav gäller naturligtvis också den information som lämnas över 
från skolorna. 

Regeringen föreslår också att regeringen eller Statens skolverk vid vite 
får förelägga en huvudman att fullgöra sina skyldigheter enligt de 
föreskrifter som har meddelats med stöd av de föreslagna 
bemyndigandena. I avsnitt 26.2.1 har föreslagits att Skolverkets beslut i 
fråga om ett sådant vitesföreläggande skall få överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol. 

Regeringen anförde i propositionen Demokrati för det nya seklet (prop. 
2001/02:80) att det inte är en framkomlig väg att lagstifta om 
handlingsoffentlighet även för privatägda företag. Det var enligt 
regeringen möjligt att ett privat företag faktiskt skulle avstå från att 
upprätta vissa handlingar om dessa skulle komma att bli offentliga. 
Regeringen vidhåller denna uppfattning. En utökad medborgerlig insyn 
skall i stället, i likhet med vad regeringen föreslog i den ovan nämnda 
propositionen, utformas på ett sätt som inte innebär några omfattande nya 
och kostnadskrävande arbetsinsatser för Skolverket, kommunen eller den 
enskilda skolan. Utgångspunkten måste vara att allmänheten skall kunna 
vända sig till kommunen eller Skolverket när den vill utnyttja sin rätt till 
insyn i en skola med enskild huvudman. Detta innebär att det är 
kommunens eller Skolverkets ansvar att tillse att allmänheten kan få den 
insyn i verksamheten som är befogad. En sådan lösning innebär att något 
särskilt regelverk för handlingsoffentlighet och sekretess i enskilda 
verksamheter inte behöver tillskapas. Regeringen anser att allmänheten 
genom förslaget tillförsäkras rätt till insyn samtidigt som hänsyn tas till 
såväl kostnadseffektivitet som den enskildes rättssäkerhet.  

Enligt bestämmelserna i dagens skollag kan regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om 
skyldighet för skolhuvudmannen att lämna sådana sakuppgifter om 
skolverksamheten och sådan verksamhetsredovisning som behövs för 
uppföljning och utvärdering. Uppgiftsskyldigheten ger Skolverket grund 
för att samla in underlag för det nationella uppföljningssystemet och för 
utvärdering av skolan samt är en förutsättning för regleringen med krav 
på kvalitetsredovisning inom skolväsendet. Uppgiftsskyldigheten gäller 
dels skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet, dels 
huvudmännen för skolor med enskild huvudman.  
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Riksdagen beslutade nyligen om regeringens proposition Kvalitet i 
förskolan (prop. 2004/05:11). Beslutet innebär att regeringen eller den 
myndighet regeringen bestämmer bemyndigas att meddela föreskrifter 
om skyldighet för kommunen att lämna sådana sakuppgifter om 
förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen samt sådan 
verksamhetsredovisning som behövs för uppföljning och utvärdering av 
verksamheten, motsvarande den som redan finns för skolan. Detsamma 
gäller skyldighet för en kommun att lämna sakuppgifter om 
verksamheten och sådan verksamhetsredovisning som behövs för 
uppföljning och utvärdering av förskoleverksamhet och 



 
 

 

 

skolbarnsomsorg. I samma proposition aviserade regeringen sin avsikt att 
i föreliggande proposition återkomma med förslag med motsvarande 
bestämmelser för enskilt bedriven förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg. Regeringen föreslår att regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer därutöver också ges möjlighet att meddela 
föreskrifter om skyldighet för huvudmannen att lämna sådana 
sakuppgifter om verksamheten och sådan verksamhetsredovisning som 
behövs för uppföljning och utvärdering av förskolor och fritidshem med 
enskild huvudman. Detta är en förutsättning för att det skall vara möjligt 
att reglera kommunens ansvar för att från den enskilda verksamheten 
samla uppgifter till kommunens kvalitetsredovisning.  

Regeringen föreslår också regler om uppgiftsskyldighet för annan 
pedagogisk verksamhet i kommunal regi, dvs. kommunens 
familjedaghem, öppna förskola och öppna fritidsverksamhet. Enligt 
förslaget regleras dock detta i 18 kap. om annan pedagogisk verksamhet. 
Regeringen har slutligen för avsikt att utreda förutsättningarna för att 
införa en motsvarande reglering för annan pedagogisk verksamhet i 
enskild regi. 

Dessutom föreslår regeringen att det i lagtexten uttryckligen skall 
anges att bemyndigandet omfattar all annan verksamhet enligt skollagen, 
oavsett om huvudmannen är offentlig eller enskild. På grund av sin 
speciella natur skall dock utbildning vid sjukhus eller liknande enligt 7 
kap. 11 § skollagen undantas från bemyndigandets tillämpningsområde. 

28 Förordningsregleringen 

Regeringens förslag: Tidigare riksdagsbindningar bakom olika 
bestämmelser i de skilda skolformsförordningarna och andra 
förordningar rörande de utbildningar och andra verksamheter som 
regleras i den föreslagna skollagen skall hävas. Det skall få ankomma på 
regeringen att meddela de förordningsföreskrifter som behövs under den 
nu föreslagna skollagen. 

 
Skälen för regeringens förslag: 1985 års skollag reformerades genom 

ändringar i skollagen som trädde i kraft den 1 juli 1991 (prop. 
1990/91:115, UbU17 och rskr. 357). I samband med dessa ändringar 
beslutade riksdagen att häva tidigare s.k. riksdagsbindningar som fanns 
bakom olika bestämmelser i de skilda skolformsförordningarna och 
andra förordningar som rör skolans verksamhet (se prop. 1990/91:115 s. 
65).  

Under tiden därefter har ytterligare frågor som regleras i skolforms-
förordningarna och andra förordningar och som formellt framstår som 
regeringens föreskrifter blivit föremål för olika uttalanden från 
riksdagens sida. Beroende på hur dessa uttalanden har utformats har de 
blivit mer eller mindre bindande för utformningen av förordnings-
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regleringen. Sammantaget har dessa bildat ett svåröverskådligt system av 
s.k. riksdagsbindningar. 

Förslagen i denna lagrådsremiss innebär att vissa frågor som i dag 
reglerats i förordning har lyfts upp i lag, bl.a. bestämmelser om betyg. En 
bärande tanke med detta förslag är att de frågor som bedöms som så 
principiellt viktiga att de bör beslutas av riksdagen skall regleras i lag 
och inte i förordning. Om riksdagen antar regeringens förslag till ny 
skollag utgår regeringen från att det nu, i linje med principerna för 
riksdagens och regeringens styrning av verksamheten, ankommer på 
regeringen att under lagen ge de ytterligare förordningsföreskrifter som 
kan anses behövliga. Dessa föreskrifter måste utgå från den nya 
skollagen. Det skulle då bli vanskligt om regeringen samtidigt skulle vara 
tvungen att beakta riksdagsbindningar som hänger samman med den 
äldre lagstiftningen. 

Mot denna bakgrund föreslår regeringen att tidigare riksdags-
bindningar bakom olika bestämmelser i de skilda skolforms-
förordningarna och andra förordningar rörande de utbildningar och andra 
verksamheter som regleras i den föreslagna skollagen hävs. Det får 
ankomma på regeringen att meddela de förordningsföreskrifter som 
behövs under den nu föreslagna skollagen. 

29 Ändringar i annan lagstiftning  

29.1 Sekretesslagen 

Sekretess och elevhälsa 
 

Regeringens förslag: De grundläggande principerna om sekretess i 
skolan som finns i dag är ändamålsenliga även vid införandet av en ny 
elevhälsa. Bestämmelserna bör emellertid i vissa avseenden ändras 
som en konsekvens av införandet av en samlad elevhälsa. 
Terminologin ändras och sekretessen för uppgift som avser 
specialpedagogisk insats inom elevhälsan stärks.  

 
Förslag i utredningen Sekretess i elevernas intresse (SOU 

2003:103): Överensstämmer delvis med regeringens förslag. 
Utredningen har även föreslagit att det skall införas en sekretessbrytande 
bestämmelse som gör det möjligt att lämna uppgifter från elevhälsans 
medicinska gren till övrig personal inom elevhälsan eller annan personal 
som arbetar med särskilt elevstödjande verksamhet, om uppgiften behövs 
för att en elev skall få nödvändigt stöd.  
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Remissinstanserna: De flesta remissinstanserna är i huvudsak positiva 
till utredningens förslag. Barnombudsmannen (BO) och Lärarförbundet 
anser att utredningen borde haft ett annat perspektiv och att en bredare 
översyn av sekretessen i skolan är påkallad. BO anser att fokus borde 
legat på hur elevernas integritet kan stärkas. Lärarhögskolan i Stockholm 



 
 

 

 

och Uppsala universitet är tveksamma till förslaget om att införa en 
sekretessbrytande bestämmelse.  

Skälen för regeringens förslag: Regeringen gav den 10 oktober 2002 
en särskild utredare i uppdrag att se över vissa frågor kring offentlighet 
och sekretess i skolan. Bl.a. skulle utredaren utreda i vilken utsträckning 
sekretesslagen (1980:100) behövde ändras med anledning av 
Skollagskommitténs förslag om införandet av en samlad elevhälsa. 
Regeringens förslag om reglering av elevhälsan i den nya skollagen 
redovisas i avsnitt 9. Det övergripande syftet med införandet av 
elevhälsan är att skapa förutsättningar för arbetssätt som i ökad 
utsträckning baseras på samverkan mellan olika kompetenser. Förslagen 
innebär att begreppen skolhälsovård och elevvård försvinner från 
skollagstiftningen. För att uppnå syftet med elevhälsan och för att 
undvika tolkningsproblem mellan de olika lagstiftningsområdena är det 
därför nödvändigt med ett antal terminologiska och vissa sakliga 
förändringar i bestämmelserna om sekretess i skolan. 

I dag görs åtskillnad i sekretesslagen mellan å ena sidan uppgifter hos 
psykolog och kuratorer (den särskilda elevvården) och å andra sidan den 
elevvårdande verksamheten i övrigt. Till den övriga elevvården räknas i 
dag de elevvårdande insatser och åtgärder som vidtas av all annan 
skolpersonal är psykologer och kuratorer. t.ex. specialpedagoger, 
klassföreståndare, ämneslärare och SYO-personal. 

Regeringen gör nu bedömningen att begreppet sekretess hos psykolog 
och kurator bör ersättas med sekretess i elevhälsa som avser psykologisk, 
psykosocial eller specialpedagogisk insats. Härigenom skapas en 
överensstämmelse med de föreslagna bestämmelserna om elevhälsa i 
skollagen och tolkningsproblem kan undvikas. Genom detta förslag skall 
även specialpedagoger omfattas av det som i dag benämns särskild 
elevvård och omfattas därmed av den strängare sekretessen med omvänt 
skaderekvisit. I dag gäller endast den svagare sekretessen med rakt 
skaderekvisit för verksamhet som utförs av specialpedagoger. 
Specialpedagoger kan dock i sin verksamhet hantera särskilt känsliga 
uppgifter som t.ex. handlar om en enskilds elevs fysiska eller psykiska 
hälsa och sociala förhållanden. Dessa uppgifter kan till sin art vara lika 
känsliga som de som hanteras av psykolog eller kurator. Enligt 
regeringens mening talar dessa omständigheter för att sträng sekretess 
med omvänt skaderekvisit bör gälla även i specialpedagogernas 
verksamhet. För en sådan lösning talar även praktiska samordningsskäl 
gentemot skollagstiftningen. I förslaget om elevhälsan anges att 
verksamheten skall omfatta medicinsk, psykologisk, psykosocial och 
specialpedagogisk kompetens. Vidare anges att det skall finnas tillgång 
till personal med sådan kompetens att elevernas behov av en 
förebyggande och hälsofrämjande elevhälsa kan tillgodoses. För 
elevhälsans medicinska insatser skall det finnas skolläkare och 
skolsköterska. 

Samtliga dessa kompetenser, med undantag för specialpedagogisk 
kompetens, omfattas i dag av sträng sekretess. 
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Regeringen anser att gränserna för sekretessen i skolan bör kvarstå i 
princip oförändrade. Det innebär att sekretessområdet bör begränsas till 
det som i dag kallas elevvårdande verksamhet. Detta medför att uppgifter 
om t.ex. en elevs studieresultat inte heller framöver bör omfattas av 
sekretess. För att få en bättre överensstämmelse med skollagens regler 
om elevhälsa anser regeringen att begreppet elevvårdsverksamhet i övrigt 
skall bytas ut till särskild elevstödjande verksamhet i övrigt. 

I dag gäller sekretess mellan skolhälsovårdens personal och övrig 
skolpersonal. Skolhälsovården utgör i sekretesslagens mening hälso- och 
sjukvård och sekretessen inom detta område är sträng med hänsyn till 
patientens integritet och de känsliga uppgifter som typiskt sett 
förekommer i verksamheten. Sekretessen är i princip undantagslös men 
några snävt avgränsade undantagsbestämmelser finns, bl.a. för uppgift 
som lämnas om minderårig till annan myndighet inom hälso- och 
sjukvården eller till socialtjänsten, förutsatt att uppgifterna är nödvändiga 
för att den enskilde skall få nödvändig vård, behandling eller annat stöd. 
Vidare finns viss möjlighet för en skolläkare eller en skolsköterska att till 
skolledningen lämna uppgift om resultatet av en utredning (se prop. 
1979/80:2, del A, s. 169).  

Det är mycket viktigt att de elever som vid samtal med personal inom 
elevhälsan lämnar känsliga uppgifter känner ett stort förtroende och är 
säkra på att uppgiften inte förs vidare. Att uppgifter som lämnas till en 
skolläkare eller skolsköterska inte utan samtycke får lämnas vidare till 
övrig personal kan därför ha ett symbolvärde som är viktigt för att det 
individuella arbetet inom elevhälsan skall ges goda förutsättningar att 
fungera. Genom att eleven och/eller elevens vårdnadshavare ger sitt 
samtycke torde vid de allra flesta tillfällen väsentlig information ändå 
kunna överlämnas från skolläkare eller skolsköterska till övrig 
skolpersonal.  
 Med hänsyn till vad som ovan anförts anser regeringen till skillnad från 
utredningen att det inte finns tillräckliga skäl att införa en 
sekretessbrytande bestämmelse som gör det möjligt att i större 
utsträckning lämna ut uppgifter från elevhälsans medicinska del till övrig 
personal. I sammanhanget bör det också påpekas att sekretessgränsen 
mellan elevhälsans medicinska del och den övriga elevhälsan, samt den 
elevstödjande verksamheten i övrigt, inte får leda till att onödiga hinder 
uppkommer i elevhälsans arbete. Skolan har hela tiden ett ansvar att 
genom aktiva samtal med elev och vårdnadshavare skapa förutsättningar 
för en lösning där eleven får det stöd han eller hon är i behov av. 

29.2  Sekretess i omsorg under tid då förskola eller 
fritidshem inte erbjuds 

Regeringens förslag: I omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte 
erbjuds skall sekretess med omvänt skaderekvisit på samma sätt som 
inom förskolan gälla för uppgift om enskilds personliga förhållanden. 
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Skälen för regeringens förslag: I avsnitt 25.3 finns förslag om omsorg 
under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Det är nödvändigt att 
det även i sådan verksamhet finns möjlighet att sekretessbelägga känsliga 
uppgifter om enskilds personliga förhållanden. Med hänsyn till denna 
verksamhets art samt att det kan antas att den främst kommer rikta sig till 
barn i lägre åldrar anser regeringen att sekretess här skall gälla för 
uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att 
uppgiften kan lämnas ut utan att den enskilde eller någon denne 
närstående lider men. På samma sätt som gäller för förskolan handlar det 
således om en stark sekretess med ett omvänt skaderekvisit. 

29.3 Sekretess och meddelarfrihet inom Skolverkets 
tillsyn 

Regeringens förslag: Sekretess skall gälla i Skolverkets tillsyn för 
uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den 
enskilde eller någon närstående lider men om uppgiften röjs. Sekretess 
skall inte gälla beslut i ett ärende. Meddelarfrihet bör gälla för 
uppgifter i Skolverkets tillsynsverksamhet.  

 
Förslag i utredningens Sekretess i elevernas intresse (SOU 

2003:103): Överensstämmer i huvudsak med regeringens förslag. 
Utredaren föreslår emellertid att undantag från meddelarfriheten i 
huvudsak skall gälla för uppgifter som är sekretessbelagda i Skolverkets 
tillsynsverksamhet. 

Remissinstanserna: De flesta remissinstanser är i huvudsak positiva 
till utredningens förslag. 
 
Skälen för regeringens förslag:  

 
Sekretess 

 
I dag gäller så kallad överförd sekretess för Skolverkets tillsyn av 
verksamheter med offentlig huvudman. Detta innebär att Skolverket har 
möjlighet att i sådan tillsyn sekretessbelägga uppgifter som kommer in 
till verket från skolmyndigheter m.fl., om uppgiften kunnat 
sekretessbeläggas på den avsändande myndigheten. Någon 
sekretessbestämmelse som direkt ger Skolverket möjlighet att 
sekretessbelägga uppgift i tillsyn av offentlig huvudman oavsett 
uppgiftens ursprung finns emellertid inte i dag. Beträffande Skolverkets 
tillsyn av fristående skolor finns dock en sådan bestämmelse. Där anges 
att sekretess gäller för uppgift som härrör från skolans elevvårdande 
verksamhet och som gäller enskilds personliga förhållanden samt för 
uppgift som hänför sig till en fråga om tillrättaförande av elev eller 
skiljande av elev från vidare studier, om det inte står klart att uppgiften 
kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon honom närstående 
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lider men. Sekretessen gäller således med ett s.k. omvänt skaderekvisit, 
dvs. presumtionen är att uppgifterna omfattas av sekretess.  

Det hittillsvarande rättsläget innebär att Skolverket inte har möjlighet 
att i sin tillsynsverksamhet sekretessbelägga uppgifter som kommer in till 
verket från enskild. Känsliga uppgifter från läkarintyg, 
psykologutlåtanden m.m. som skickas in av enskilda till stöd för en 
anmälan kan därför inte sekretessbeläggas hos myndigheten. Detta är en 
brist som Skolverket vid flera tillfällen påpekat till regeringen. 
Regeringen gav därför utredaren i utredningen om Offentlighet och 
sekretess i skolan (dir 2002:130) i uppdrag att bl.a. att analysera behovet 
av och möjligheterna till att sekretessbelägga integritetskänsliga 
uppgifter som lämnas av enskilda till Skolverkets tillsynsverksamhet. 

Regeringen delar utredarens bedömning att denna typ av uppgifter bör 
kunna sekretessbeläggas hos Skolverket. Frånvaron av ett sekretesskydd 
kan medföra att enskilda avstår från att skicka in uppgifter som är 
väsentliga för att ärendet skall kunna utredas på ett fullgott sätt. Om 
uppgifterna ändå skickas in riskerar de att bli offentliga vilket kan leda 
till stort obehag för den enskilde. 

Regeringen delar även utredarens förslag att det bör införas en generell 
bestämmelse om sekretess i Skolverkets tillsyn som gäller alla former av 
tillsyn oavsett vem som är huvudman för verksamheten eller vem som 
inkommit med uppgiften. Sekretessen skall här gälla för uppgift om 
enskilds personliga förhållanden med ett s.k. rakt skaderekvisit, dvs. 
presumtionen är att uppgiften är offentlig och uppgiften får bara 
hemlighållas om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till 
den enskilde lider men om uppgiften röjs. En gemensam 
sekretessbestämmelse för all Skolverkets tillsyn har uppenbara fördelar 
ur tillämpningssynpunkt. En enkel och överskådlig bestämmelse gör det 
lättare för enskilda att överblicka vad som gäller. Genom att knyta 
sekretessen till uppgifter om elevs personliga förhållanden även skapas 
även bästa möjliga förutsättningar för att skyddsvärda uppgifter kan 
sekretessbeläggas, oavsett från vilken verksamhet de härstammar, 
samtidigt som bestämmelsen har förutsättningar att fungera väl i praktisk 
tillämpning. 

I likhet med utredaren anser regeringen också att bestämmelsen skall 
förses med ett rakt skaderekvisit, d.v.s. att sekretessen skall vara svag. 
Jämfört med i dag kan det innebära förändringar vad gäller uppgifter från 
fristående skolor och från förskolor med offentlig huvudman, där i dag 
stark sekretess kan gälla inom Skolverkets tillsyn.  

Beträffande uppgifter från fristående skolor kan konstateras att för 
motsvarande uppgifter från kommunala skolor gäller oftast svag 
sekretess med rakt skaderekvisit hos Skolverket. Enligt regeringen 
saknas bärande skäl för att elever – och andra enskilda – med anknytning 
till en fristående skola skall ha ett starkare sekretesskydd hos Skolverket 
än vad de skulle ha haft om de i stället valt en kommunal skola. Flertalet 
av de känsliga uppgifter som förekommer i Skolverkets tillsyn kommer 
också att kunna sekretessbeläggas med ett rakt skaderekvisit.  
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Argumentationen om att ett rakt skaderekvisit är tillräckligt kan även 
föras beträffande uppgifter från förskoleverksamhet. I dag gäller stark 
sekretess med omvänt skaderekvisit inom förskoleverksamheten. I 
samband med att regleringen av förskoleverksamheten flyttades från 
socialtjänstlagen till skollagen diskuterades det om inte en svagare 
sekretess med rakt skaderekvisit skulle vara tillräckligt för 
förskoleverksamhet. Vid detta tillfälle ansågs emellertid konsekvenserna 
av en sådan förändring inte tillräckligt belysta (prop. 1997/98:6, s. 61 f). 
Regeringen kan inte i detta sammanhang ta ställning till om en sådan 
förändring vore lämplig men kan inte se några påtagliga risker med att nu 
införa en svagare sekretess för dessa uppgifter inom Skolverkets 
tillsynsverksamhet. I likhet med vad som ovan nämndes om uppgifter 
från fristående skolor torde känsliga uppgifter från förskoleverksamhet 
kunna skyddas tillräckligt hos Skolverket även med ett rakt 
skaderekvisit.  

Meddelarfrihet  

I 16 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) finns de tystnadsplikter 
uppräknade som har företräde framför principen om meddelarfrihet, dvs. 
rätten enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen att 
fritt lämna uppgifter för publicering i de medier som de båda 
grundlagarna omfattar. Meddelarfrihet är en av grunderna för 
offentlighetsprincipen och alltsedan sekretesslagens tillkomst har gällt 
restriktivitet för inskränkning av meddelarfriheten. 

I nuvarande reglering är meddelarfriheten för personal inom Statens 
skolverks tillsynsverksamhet begränsad på samma sätt som för 
skolpersonalen. Begränsningen innebär att undantag från 
meddelarfriheten i princip gäller för uppgifter som är sekretessbelagda i 
verksamheten. Utredaren föreslår att inskränkning av meddelarfriheten 
även fortsättningsvis skall gälla i Skolverkets tillsynsverksamhet för 
uppgifter som är sekretessbelagda i verksamheten.  

Förslaget om ny utformning av reglerna om sekretess inom 
Skolverkets tillsyn innebär att fler uppgifter än i dag kommer att omfattas 
av sekretessen. Det är dock här frågan om en svag sekretess med ett s.k. 
rakt skaderekvisit, vilket innebär en presumtion för att uppgiften är 
offentlig. I sammanhanget bör även beaktas att någon inskränkning i 
meddelarfriheten inte finns i Skolväsendets överklagandenämnds 
verksamhet Detta talar emot att meddelarfriheten inskränks. Vid en 
avvägning mellan behovet av skydd för uppgiften och intresset av insyn i 
tillsynsverksamheten finner regeringen dessutom att intresset av insyn är 
större än behovet av det skydd som ett undantag från meddelarfriheten 
skulle innebära. Regeringen finner sammantaget att det inte föreligger 
skäl att inskränka meddelarfriheten på detta område. 
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29.4 Registerkontroll 

Regeringens förslag: Bestämmelserna om registerkontroll ligger kvar 
i den särskilda lagen i avvaktan på beredning av det föreliggande 
utredningsförslaget om registerkontroll.  

I denna lagrådsremiss lämnas därför endast förslag till sådana 
konsekvensändringar som är nödvändiga till följd av regeringens 
förslag om gemensam reglering av verksamhet oavsett huvudman. 

 
Kommitténs förslag: Bestämmelserna om registerkontroll förs över 

till skollagen. Kommitténs förslag innebär att tre nya paragrafer läggs till 
i skollagen. Bestämmelserna i de nya paragraferna motsvarar nuvarande 
bestämmelser i lagen om registerkontroll. Någon saklig förändring i 
förhållande till vad som gäller i dag är inte avsedd.  

Skälen för regeringens förslag: I dag regleras registerkontroll i den 
särskilda lagen (2000:873) om registerkontroll av personal inom 
förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg. Krav på registerkontroll 
gäller när personal erbjuds anställning i förskolan, förskoleklassen, 
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och fritidshem 
samt andra pedagogiska verksamheter såsom familjedaghem, öppen 
förskola, öppen fritidsverksamhet och fristående skolor.  
En särskild utredare har på regeringens uppdrag analyserat vilka 
konsekvenser det skulle få om regleringen av registerkontroll 
förändrades så att ytterligare personkategorier omfattas av lagstiftningen 
på området. Utredaren har lämnat sitt förslag i skrivelsen 
Registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg 
(Ds 2004:42). Förslagen har remissbehandlats. 

Utredarens förslag innebär att antalet personkategorier som skall 
omfattas av lagstiftningen om registerkontroll skall utökas. Förslaget 
hinner emellertid inte beredas i sådan tid att det kan tas in denna 
lagrådsremiss om skollagen. Eftersom frågan om vilka 
personalkategorier som skall omfattas har betydelse även för frågan om 
bestämmelserna skall placeras i egen lag eller i skollagen bör frågorna 
avgöras i ett sammanhang.  

Vissa ändringar måste dock ändå göras i lagen om registerkontroll som 
en konsekvens av förslaget till ny skollag. Ändringarna motiveras av 
förslagen om gemensam reglering för olika verksamheter oavsett 
huvudman samt att vissa begrepp som exempelvis förskoleverksamhet 
och skolbarnsomsorg utmönstras ur den nya skollagen. Någon ändring i 
sak är inte avsedd. 
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29.5 Bibliotekslagen 

Regeringens förslag: Bibliotekslagen (1996:1596) ändras så att det 
tydliggörs att kravet på att tillhandahålla skolbibliotek endast gäller 
grundskolor och gymnasieskolor med offentlig huvudman . 

 
Skälen för regeringens förslag: Den nuvarande regleringen av 

skolbiblioteken är konstruerad så att det i bibliotekslagen (1996:1596) 
finns bestämmelser om skolbibliotek inom grundskolan. I 
grundskoleförordningen finns en hänvisning till denna bestämmelse. Där 
anges även att grundskolan skall ha ändamålsenliga lokaler och den 
utrustning som krävs för en tidsenlig utbildning. I särskoleförordningen 
finns en motsvarande bestämmelse men utan hänvisning till 
bibliotekslagen. I övriga skolformsförordningar finns inga bestämmelser 
om lokaler eller utrustning.  

Som utvecklats under avsnitt 7.7 föreslår regeringen nu att 
bestämmelsen om lokaler och utrustning lyfts upp till lag och att den blir 
tillämplig i alla skolformer och oavsett om huvudmannen är offentlig 
eller enskild. I likhet med kommittén föreslår regeringen även att 
hänvisningen till bibliotekslagen tas bort. 

Tillgång till ett väl fungerande bibliotek är central för skolans 
möjlighet att ge eleverna stimulans till läsning och material för det 
pedagogiska arbetet. Staten reglerar emellertid inte hur kommuner och 
enskilda huvudmän organiserar detta. Det finns kommuner som utrustar 
sina skolor med välfyllda skolbibliotek och tillgång till kvalificerad 
service i form av utbildad personal under tillräcklig tid av dagen. Andra 
kommuner arbetar med långt driven integration av folk- och 
skolbiblioteksverksamheten för att kunna utnyttja resurserna effektivt. 
Det är också väl känt att det finns kommuner och skolor där 
biblioteksservicen inte kan sägas uppfylla kraven på kvalitet och 
tillgänglighet. Regeringen anser att de delvis alarmerande resultat, när 
det gäller elevernas läsintresse och läsförmåga, som kommit ur nationella 
och internationella undersökningar under 2004 visar på behovet av att 
skolbiblioteksverksamheten lyfts fram i diskussionen om vilka åtgärder 
som behöver vidtas för att förbättra situationen. 

Bibliotekslagen reglerar endast det allmänna biblioteksväsendet. 
Enligt lagen ansvarar kommunen för att det finns skolbibliotek inom 
grundskolan och gymnasieskolan. När fristående skolor i den nya 
skollagen görs till en del av grundskolan respektive gymnasieskolan bör 
bibliotekslagens bestämmelse om skolbibliotek ändras så att det blir klart 
att kravet på att hålla sådana bibliotek endast gäller grund- och 
gymnasieskolor med offentlig huvudman. Om ett sådant förtydligande 
inte görs finns viss risk för att bestämmelsen i framtiden kommer att 
tolkas som att kommunerna även skulle ha ett ansvar för att elever i 
skolor med enskild huvudman har tillgång till skolbibliotek.  
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Biblioteksfrågan är inte behandlad av kommittén. Regeringen är därför 
av beredningsskäl förhindrad att lägga förslag som innebär en skyldighet 
för enskilda skolhuvudmän att hålla skolbibliotek. Det måste dessutom 
sägas ingå i kravet på huvudmannen när det gäller lokaler och utrustning 
att huvudmannen också ser till att eleverna har tillgång till bibliotek i 
någon form. I de beräkningsgrunder, som kommunerna använder för att 
fastställa bidraget till en skola med enskild huvudman, kan kostnaden för 
tillgång till skolbibliotek i någon form vara inkluderad. Statens skolverk 
uppger att de också undersöker tillgången till skolbibliotek vid sina 
inspektioner.  

30 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

Regeringens förslag: Den nya skollagen skall träda ikraft den 1 juli 
2007. Omfattande övergångsbestämmelser behövs. Dessa behandlas i en 
särskild lag om införande av den nya skollagen. Förändrade regler om 
godkännande av och bidrag till verksamhet med enskild huvudman 
medför att en övergångsperiod bör gälla för vissa verksamheter som fått 
sitt godkännande enligt 1985 års skollag. Denna övergångsperiod 
föreslås vara fem år. Elever i gymnasieutbildning med enskild huvudman 
som påbörjat sin utbildning enligt reglerna i 1985 års skollag får fullfölja 
utbildningen enligt de förutsättningar som gällde när utbildningen 
påbörjades. Vissa övergångsbestämmelser till ändringar i 1985 års skol-
lag skall fortsätta att gälla. 

 
Skälen för regeringens förslag: Den nya skollagen är ett mycket 

omfattande lagstiftningsarbete som kommer att i hög grad påverka olika 
huvudmäns verksamhet. För att huvudmännen skall få tillräckligt med tid 
för att implementera den nya lagstiftningen är ett ikraftträdande före den 
1 juli 2007 inte möjligt. 

Omfattande övergångsbestämmelser behövs för att samordna den nya 
skollagen med 1985 års skollag och för att undvika tillämpningsproblem. 

I regeringens förslag till ny skollag föreslås en rad förändringar i 
reglerna om godkännande och bidrag till olika typer av verksamheter 
med enskild huvudman. Bland annat kopplas rätten till bidrag samman 
med godkännandet av verksamheten. Regeringen anser det här rimligt att 
verksamheter som inte haft rätt till bidrag enligt 1985 års skollag, under 
en övergångstid inte heller skall ha sådan rätt enligt den nya skollagen. 
Enligt regeringens uppfattning bör denna övergångstid sättas till fem år. 

Även i regeringens förskoleproposition Kvalitet i förskolan (prop. 
2004/05:11) bedömdes att en övergångstid om fem år var lämplig 
beträffande kravet på att alla barn skall erbjudas plats i förskola (s. 30 f.). 
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Beträffande utbildning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är 
regeringens utgångspunkt att de elever i dessa utbildningsformer som 
påbörjar en utbildning med enskild huvudman enligt de bestämmelser 
som anges i 1985 års skollag, också skall få fullfölja utbildningen enligt 



 
 

 

 

de förutsättningar som fanns för utbildningen när den påbörjades. Vissa 
förändringar kommer även att införas successivt för utbildning som 
bedrivs av en offentlig huvudman. Detta innebär att skolorna under en 
period kommer att få tillämpa de bestämmelser som här föreslås jämsides 
med bestämmelser i 1985 års skollag. För att undvika tillämpnings-
problem med parallella system är det nödvändigt att regeringen eller den 
myndighet regeringen bestämmer bemyndigas att utfärda närmare före-
skrifter om hur de övergångsbestämmelser som nu föreslås skall 
tillämpas. 

Vissa övergångsbestämmelser till ändringar i 1985 års skollag när det 
gäller vissa elever i specialskolan och landstinget som huvudman för 
vissa skolformer skall finnas kvar. 

När det gäller övergångsbestämmelserna i övrigt hänvisas till författ-
ningskommentaren. 

31 Ekonomiska konsekvenser 

Regeringens förslag till ny skollag är i första hand en anpassning av 
lagen till det decentraliserade styrsystem, som började införas under 
1990-talets första hälft. Förskolan som en egen skolform i skolväsendet 
och en i huvudsak gemensam reglering för offentliga och enskilda 
huvudmän är stora nyheter i skollagen. Dessa övergripande förändringar 
är principiellt viktiga men de ställer inte i sig kostnadskrävande krav på 
huvudmännen.  

Möjligheter att överklaga beslut 

Enligt regeringens förslag till ny skollag kommer ett antal beslut att 
kunna överklagas genom förvaltningsbesvär hos allmän förvaltnings-
domstol, nämligen beslut om skolskjuts samt beslut om resor till och från 
specialskolan och sameskolan. Vissa beslut skall också till skillnad mot i 
dag kunna överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Detta 
gäller beslut om mottagande i förskoleklass av elev från en annan 
kommun samt beslut om tillfredsställande förhållanden utanför det egna 
hemmet för elever i sameskolan. Regeringen bedömer att dessa 
förändringar inte medför kostnadskonsekvenser. 

Regeringen föreslår få ändringar i sak i bestämmelserna om 
överklagande. När det gäller skolskjuts så görs vidare ett förtydligande, 
som kan minska antalet överklaganden. Förtydligandet innebär att 
rättigheten att få skolskjuts gäller bara från den adress, där eleven är 
folkbokförd. Detta betyder en minskad kostnad för kommunerna jämfört 
med det rättsläge som gäller i dag efter flera domar från regeringsrätten. 
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Regeringen anser att lagligheten i beslut om åtgärdsprogram eller ett 
beslut om att inte upprätta åtgärdsprogram skall kunna överklagas hos 
Skolväsendets överklagandenämnd. Regeringens principiella inställning 
är att alla beslut om särskilt stöd även i dag skall kunna motiveras utifrån 



 
 

 

 

en sammanvägd bedömning av elevens behov och de olika möjligheter 
att tillgodose elevens behov, som huvudmannen förfogar över. I sak har 
därmed inte kravet på huvudmännen att ge stöd till elever i behov av 
särskilt stöd ändrats. De strängare kraven på processen bör snarare leda 
till att besluten i fortsättningen fattas med kvalitativt bättre underlag. 
Regeringen bedömer därför att kostnaderna inte ökar vare sig för 
Skolväsendets överklagandenämnd eller för kommunerna i fråga om 
åtgärdsprogram.  

Rektor och lärare 

Rektor får ett tydligt ansvar för att det finns former för elevers och 
vårdnadshavares inflytande. Regeringen bedömer att detta inte medför 
några ökade kostnader jämfört med i dag, eftersom formerna för 
inflytande kan sägas vara ännu starkare reglerade i dagens regler om 
elevråd, klassråd, skolkonferens etc. i förordningarna. 

I förslaget till ny skollag föreslås vidare att en lärare utan föreskriven 
utbildning och som inte uppfyller kraven på tillsvidareanställning skall få 
sätta betyg tillsammans med en lärare, som uppfyller dessa krav och som 
utses av rektor. Rektor skall fatta beslut, om denna lärare och 
”medbedömaren” inte kommer överens. Framväxten av arbetslag har 
inneburit en gynnsammare situation för lärarn som inte uppfyller kraven 
på tillsvidareanställning, eftersom det finns en naturlig grupp och ett 
naturligt forum att diskutera frågor om betyg och bedömning. 
Huvudmannens eventuella merkostnader för medbedömare följer av i 
vilken utsträckning man lyckats uppfylla skollagens regler om att 
rekrytera behöriga lärare. I genomsnitt är lönekostnaderna för lärare utan 
föreskriven utbildning lägre än för de behöriga. Den merkostnad som kan 
uppstå för medbedömningen är således påverkbar för huvudmännen och 
kan minska i den takt som behöriga lärare anställs i stället för obehöriga. 
Regeringen anser därför att de ekonomiska konsekvenser som kan uppstå 
för kommunerna i samband med detta förslag totalt sett inte innebär 
någon egentlig merkostnad jämfört med vad lagen redan tidigare 
föreskrivit om anställning av behöriga lärare. 

Rektor skall vidare ansvara för att det upprättas ordningsregler på varje 
skolenhet. I de flesta skolor bedrivs ett konkret och positivt arbete med 
värdegrundsfrågor och på de flesta skolor arbetar man med att utforma 
och besluta om konkreta gemensamma ordningsregler. Regeringen 
bedömer därför att det inte blir någon merkostnad för skolhuvudmannen. 

 

Förskoleklass 
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Förskoleklassen är idag avgiftsfri. Regleringen ger dock möjlighet att ta 
ut avgift för de barn som tas emot tidigare än höstterminen de fyller 6 år 



 
 

 

 

eller för den del som verksamheten omfattar mer än 525 timmar per år. 
Denna möjlighet försvinner och förskoleklassen skall enligt detta förslag 
vara helt avgiftsfri. Huvudmannen avgör dock om tiden skall utökas och 
i vilken utsträckning som barn som är yngre än sex år skall tas emot i 
förskoleklassen. Det är mycket få elever som inte har plats i fritidshem 
eller familjedaghem. I dag tas det oftast inte ut någon avgift, eftersom det 
är huvudmannen som beslutar om utökad tid i förskoleklassen. 
Detsamma gäller för elever som börjar före sex års ålder. Enligt 
regeringen får förslaget därför inte några nya ekonomiska konsekvenser, 
eftersom det fortfarande är huvudmannen som fattar besluten om utökad 
tid.  

Utbildning för barn till beskickningsmedlemmar m.m.  

Regeringen föreslår att beskickningsmedlemmars barn skall ha rätt till 
skolgång i Sverige. Barn och ungdomar som kommer från EU-länder 
eller länder som omfattas av ESS-avtalet skall, enligt gällande EG-
lagstiftning, ha samma rättigheter som svenska barn och ungdomar. 
Beskickningsmedlemmars barn från länder utanför EU/ESS föreslås 
endast ha rätt till utbildning motsvarande skolplikten.  

Regeringen föreslår att kostnaderna för beskickningsmedlemmars 
barns rätt till utbildning finansieras genom en omprioritering inom 
anslaget 25:12, som i dag finansierar statsbidraget till internationella 
skolor.  

Förslaget innebär att statsbidrag skall utgå till utbildning för 
beskickningsmedlemmars barn, som inte är folkbokförda i Sverige. 
Däremot skall inte statsbidrag utgå för elever som är folkbokförda. 
Denna elevgrupp menar regeringen fullt ut skall vara kommunernas 
ansvar att finansiera. Statsbidraget riktas således enbart till ej 
folkbokförda elever som beskickningsmedlemmars barn, oavsett vilken 
skola som väljs, till skillnad mot i dag, när statsbidraget går till 
internationella skolor. Regeringen kommer att närmare redovisa de 
föreslagna förändringarna när det gäller anslaget 25:12 i 
budgetpropositionen. 

Förslagen i lagrådsremissen bedöms inte medföra några särskilda 
kostnadskonsekvenser för förskolor och skolor med enskild huvudman. 
De bidragsregler som gäller för sådana skolor skall redan i dag ge 
likvärdiga bidragsvillkor för offentliga skolor och friskolor, d.v.s. 
skolornas bidrag beräknas på samma grunder. 
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32 Författningskommentar 

32.1 Förslaget till skollag  

1 kap.  Inledande bestämmelser 

Lagens innehåll 

1 § 

Av första stycket följer att utbildning inom skolväsendet för barn och 
ungdomar kan anordnas både av det allmänna och av enskilda. Termen 
skolväsendet för barn och ungdomar blir det samlade begreppet för de 
skolformer som regleras i skollagen. Av tredje stycket framgår att även 
utbildning i fritidshem ingår i skolväsendet för barn och ungdomar trots 
att fritidshemmet, som framgår nedan, inte utgör en skolform. Vad som 
avses med enskilda anges i 3 §. Av 3 § framgår också vad som avses när 
begreppet fristående skola används i lagen. 

I andra stycket anges de skolformer som ingår i skolväsendet för barn 
och ungdomar. Enligt 1985 års skollag avses med skolform endast de 
utbildningar som anordnas inom det offentliga skolväsendet. Här avses 
emellertid de angivna utbildningarna, oavsett om dessa anordnas av en 
offentlig eller en enskild huvudman. Detta innebär att skollagens 
bestämmelser om respektive skolform gäller oberoende av huvud-
mannaskap om inte något annat anges särskilt. Varje skolform regleras i 
ett särskilt kapitel i skollagen. Därutöver finns det gemensamma 
bestämmelser för flera skolformer i 1–5, 16 och 19–22 kap. 

Som nämnts anges i tredje stycket att fritidshem som kompletterar 
utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, den obligatoriska särskolan, 
sameskolan och specialskolan också ingår i skolväsendet för barn och 
ungdomar. Detsamma gäller sådana fritidshem med offentlig huvudman 
som kompletterar andra utbildningsformer där skolplikten kan fullgöras, 
till exempel internationella och andra skolor utanför skolväsendet för 
barn och ungdomar. Bestämmelser om fritidshemmet, bl.a. om skyldig-
het att anordna fritidshem, finns i 15 kap. 
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Av fjärde stycket framgår att det i skollagen även finns bestämmelser 
om vissa särskilda utbildningsformer (17 kap.) och annan pedagogisk 
verksamhet (18 kap.) utanför skolväsendet för barn och ungdomar. I 
17 kap. regleras internationella skolor, vissa andra skolor med enskild 
huvudman, utbildning vid särskilda ungdomshem, utbildning vid sjukhus 
och liknande institutioner m.m., utbildning i särskilda resurscenter och 



 
 

 

 

annat sätt för att fullgöra skolplikten. I 18 kap. regleras familjedaghem, 
öppen förskola, öppen fritidsverksamhet och omsorg under tid då 
förskola eller fritidshem inte erbjuds. Utöver bestämmelserna i dessa 
kapitel gäller vissa andra föreskrifter i lagen. I sådant fall framgår detta 
direkt av bestämmelserna eller av en hänvisning i 17 eller 18 kap. 

 
2 § 
I syfte att göra skollagen lättillgänglig och användarvänlig har den 
försetts med en inledande innehållsförteckning. Mer detaljerade inne-
hållsförteckningar finns i den inledande paragrafen i varje skolforms-
kapitel (6–14 kap.) och i kapitlen om vissa särskilda utbildningsformer 
(17 kap.) respektive annan pedagogisk verksamhet (18 kap.). 

Lagens disposition har ändrats i förhållande till 1985 års skollag. De 
största förändringarna är att bestämmelser om vuxenutbildning inte 
längre regleras i skollagen och att fristående skolor inte längre regleras i 
ett eget kapitel. Bestämmelserna om fristående skolor och annan utbild-
ning inom skolväsendet för barn och ungdomar med enskild huvudman 
har integrerats med bestämmelserna om utbildning med offentlig 
huvudman. Ett annat exempel på ändring är att ett betydande antal 
bestämmelser som tidigare upprepats i varje skolformskapitel har samlats 
i de bestämmelser som gäller flera skolformer och fritidshemmet (1–4 
och 22 kap.). På samma sätt har flera gemensamma bestämmelser om 
skolplikt och motsvarande rätt till utbildning samlats i ett kapitel (5 kap.). 
Vidare bör nämnas att bestämmelserna om överklagande har samlats i ett 
särskilt kapitel (21 kap.). 

Lagens innehåll behandlas även i avsnitt 5, 6.1 och 6.2. 

Definitioner 

3 § 
Paragrafen innehåller definitioner av vissa begrepp som används i lagen. 

Det kan särskilt framhållas att det av definitionen av begreppet enskild 
framgår att bolag som till någon del ägs av den svenska staten eller 
svenska kommuner och landsting inte är att anse som enskilda i denna 
lag. Vad som skall gälla övergångsvis i den delen framgår av 33 § i den 
föreslagna lagen om införande av skollagen (se vidare den paragrafen 
och författningskommentaren till den i avsnitt 32.2.). 

Definitionerna behandlas även i avsnitt 6.3. 

Lika tillgång till utbildning 

4 § 
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Paragrafen motsvarar i huvudsak 1 kap. 2 § första stycket första 
meningen i 1985 års skollag. Den bestämmelsen träffar dock endast det 
offentliga skolväsendet för barn och ungdomar. Här avses samtliga skol-
former inom skolväsendet för barn och ungdomar samt fritidshemmet. 
Vidare har hänvisningen i den hittills gällande bestämmelsen till vissa 



 
 

 

 

förhållanden som inte får utgöra grund för eller föranleda särbehandling 
utmönstrats. Detta innebär inte någon förändring i det grundläggande 
synsättet att dessa förhållanden inte får utgöra grund för eller föranleda 
särbehandling.  

Bestämmelsen ger en allmän rätt till utbildning inom varje skolform 
och i fritidshemmet. Rätten till utbildning i en viss kommun eller vid en 
viss skolenhet regleras däremot i respektive skolformskapitel och, när det 
gäller fritidshemmen, i 15 kap. 

Plats i förskola för de yngsta barnen och plats i fritidshem är beroende 
av barnens behov och vårdnadshavarnas förhållanden. Någon rätt till 
skolskjuts föreligger inte när det gäller utbildning i förskoleklass. Vidare 
kan förekomsten av avgifter, även om dessa skall vara skäliga, i vissa fall 
ha betydelse i fråga om möjligheten för ett barn att delta i utbildning. För 
vissa utbildningar i gymnasieskolan gör dessutom en begränsning av 
antalet platser att vissa urvalsregler träder i kraft. Bestämmelsen om lika 
tillgång till utbildning måste därför tillämpas med beaktande av dessa 
och vissa andra liknande förhållanden. Med anledning härav har införts 
en hänvisning till att det i lagen finns bestämmelser som i viss mån 
inskränker vissa barn och ungdomars lika tillgång till utbildning. 

Motiven till bestämmelsen i 1985 års skollag finns i prop. 1990/91:18 
s. 27. 

Bestämmelsen om lika tillgång till utbildning behandlas även i avsnitt 
6.4. 

Likvärdig utbildning 

5 § 
Paragrafen motsvarar i huvudsak 1 kap. 2 § första stycket andra 
meningen i 1985 års skollag. Den bestämmelsen omfattade dock inte 
förskolan och fritidshemmet. Här avses samtliga skolformer inom skol-
väsendet för barn och ungdomar samt fritidshemmet. 

Begreppet ”likvärdig” innebär inte att utbildningen skall vara likformig 
i betydelsen likadan. Det finns olika vägar att nå de mål för utbildningen 
som finns angivna i skollagen, läroplaner som regeringen beslutar om 
enligt 11 § samt i kursplaner, betygskriterier och programmål som skall 
finnas enligt bestämmelser i skollagens skolformskapitel. 

Hänsyn skall tas till barnens och elevernas olika förutsättningar och 
behov. Det finns ett utrymme för anpassningar av undervisningen och 
organisationen av utbildningen till behoven hos olika barn och elever, så 
länge de tillförsäkras lika tillgång till likvärdig utbildning. 

Motiven till bestämmelserna i 1985 års skollag finns i prop. 
1990/91:18 s. 27 f. 

Bestämmelsen om likvärdig utbildning behandlas även i avsnitt 6.4. 

Övergripande mål m.m. 
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6 § 



 
 

 

 

I paragrafen anges grundläggande mål för utbildningen som är av 
betydelse både för den enskilda individens utveckling och för samhälls-
utvecklingen. Målen är allmänt formulerade och utgör i första hand en 
grundval för tolkningen av andra mer konkret utformade bestämmelser. 

I respektive skolformskapitel och, för fritidshemmet, i 15 kap. finns 
ytterligare mål angivna i de paragrafer som handlar om respektive 
utbildnings syfte. 

I övrigt hänvisas till avsnitt 6.5 när det gäller de övergripande målen. 
 

7 § 
Paragrafen innehåller vissa grundläggande bestämmelser om hur utbild-
ningen skall utformas för att de övergripande målen i 6 § skall nås. 

I första stycket slås fast att utbildningen skall utformas med respekt för 
barnets rättigheter och i överensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar. Bestämmelsen sista led har delvis sin mot-
svarighet i 1 kap. 2 § tredje stycket i 1985 års skollag. Motiven till den 
bestämmelsen finns i prop. 1990/91:18 s. 29. Vidare anges de grund-
läggande demokratiska värderingar som utbildningen skall förmedla, 
gestalta och förankra hos barnen och eleverna. Dessa värden är centrala 
moment i lärandet och uttrycks därför direkt i lagen. 

Även bestämmelsen i andra stycket har delvis sin motsvarighet ibland 
annat 1 kap. 2 § tredje stycket i 1985 års skollag. Motiven till den 
bestämmelsen finns i prop. 1990/91:18 s. 30, 1992/93:220 s. 86 f. och 
1994/95:164 s. 10 f. Med uttrycket ”var och en som verkar inom 
utbildningen” avses anställda och andra som har uppdrag i verksamheten. 

I respektive skolformskapitel och, för fritidshemmet, i 15 kap. finns 
ytterligare bestämmelser om utbildningens utformning i de paragrafer 
som handlar om respektive utbildnings syfte. 

I övrigt hänvisas till avsnitt 6.6 när det gäller förevarande bestäm-
melse.  

 
8 § 
Paragrafen avser endast utbildning som bedrivs av en offentlig 
huvudman. 
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I 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 
och fritidshemmet och i 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna 
anges att undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell. Någon 
motsvarande bestämmelse har inte funnits för förskolan. Hittills gällande 
bestämmelser i läroplanerna har förts in i förevarande paragraf med 
bland annat den ändringen att begreppet ”undervisning” ersätts av 
begreppet ”utbildning”. Definitionen av ”undervisning” i 1 kap. 3 § leder 
till att begreppet i den nya skollagen är betydligt snävare än begreppet 
”utbildning”. Därför har begreppet ”utbildning” använts här. Med 
utbildning avses i den nya skollagen den verksamhet inom vilken 
undervisning sker utifrån bestämda mål (se avsnitt 6.3). Bestämmelsen 
innebär att huvudmannen har ett ansvar att se till att eleven inte blir 
ensidigt påverkad i olika trosfrågor. Bestämmelsen utgör dock inte något 
hinder mot att huvudmannen inom ramen för elevens val eller skolans val 



 
 

 

 

i grundskolan och motsvarande skolformer eller det individuella valet i 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan erbjuder undervisning i 
religionskunskap, historia eller samhällskunskap som innebär fördjup-
ning i kristendom, islam, judendom etc., under förutsättning att eleven 
har valt detta. Sådan undervisning måste dock ske på ett sådant sätt att 
utbildningen fortfarande är icke-konfessionell. 

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 6.7. 
 
9 § 
Paragrafen avser endast utbildning som bedrivs vid en fristående skola 
och i övrigt inom skolväsendet för barn och ungdomar av en enskild 
huvudman. 

Första meningen innebär att undervisningen i ämnen och all annan 
undervisning skall vara icke-konfessionell. Begreppet ”undervisning” 
definieras i 3 §. Som framgår av kommentaren till 8 § innebär 
regleringen inte något hinder inte något hinder mot att huvudmannen 
inom ramen för elevens val eller skolans val i grundskolan och 
motsvarande skolformer eller det individuella valet i gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan erbjuder undervisning i religionskunskap, historia 
eller samhällskunskap som innebär fördjupning i kristendom, islam, 
judendom etc., under förutsättning att eleven har valt detta. Sådan 
undervisning måste dock ske på ett sådant sätt att utbildningen 
fortfarande är icke-konfessionell.  

Paragrafens andra mening har sitt ursprung i 9 kap. 2 § andra stycket i 
1985 års skollag (motiven till den bestämmelsen finns i prop. 
1995/96:200 s. 32). Här träffas emellertid endast andra delar av utbild-
ningen än undervisningen. Exempel på situationer där konfessionella 
inslag kan förekomma med stöd av andra stycket är morgonsamlingar 
och bönestunder utan moment av undervisning. I sammanhanget måste 
dock beaktas att även dessa delar av utbildningen inte får strida mot de 
allmänna målen och den värdegrund som gäller för utbildningen. 

Av tredje meningen följer att ett barn i förskolan eller en elev inte får 
tvingas att delta i utövandet av de konfessionella inslagen. Deltagandet 
skall alltid vara frivilligt.    

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 6.7. 
 

10 § 
Det finns inte någon motsvarande bestämmelse i 1985 års skollag. 
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Bestämmelserna har sin utgångspunkt i artiklarna 3 och 12 i Förenta 
nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). De 
träffar all verksamhet enligt den nya skollagen, dvs. även sådana utbild-
ningar och annan verksamhet som avses i 17 och 18 kap. Principerna är 
väl förankrade i lagstiftning som rör barn men har tidigare inte kommit 
till tydligt uttryck i skollagen. Begreppen ”barn eller ungdomar” 
respektive ”den unge” har valts för att markera att bestämmelsen tar sikte 
även på ungdomar som har fyllt 18 år och som är elever i 
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller någon annan skolform inom 
skolväsendet för barn och ungdomar. 



 
 

 

 

I första stycket kommer barnkonventionens princip i artikel 3 om 
barnets bästa till uttryck. Bestämmelsen innebär att den unges perspektiv 
måste anläggas inför alla beslut och åtgärder som rör honom eller henne. 
Den unges bästa behöver inte alltid vara utslagsgivande. I de fall andra 
intressen tillåts väga tyngre krävs dock att den som beslutar eller vidtar 
någon annan åtgärd kan visa att en sammanvägning av relevanta 
intressen har gjorts i det enskilda fallet. 

Bestämmelsen i andra stycket motsvarar i huvudsak artikel 12 om 
barnets rätt att komma till tals i alla frågor som rör barnet. Bestämmelsen 
tar främst sikte på beslutssituationer och mer formella åtgärder som 
vidtas i enlighet med skollagstiftningen. 

I skollagen finns ytterligare bestämmelser om barnens och elevernas 
inflytande över utbildningen. Som exempel kan nämnas de allmänna 
bestämmelserna om kvalitet och inflytande i 3 kap. 

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 6.7. 

Läroplan 

11 § 
Av första stycket framgår att det skall finnas en läroplan för varje 
skolform och för fritidshemmet. Bestämmelsen ersätter motsvarande 
skyldighet i nu gällande skolformsförordningar. Läroplanerna skall 
tillämpas vid all utbildning inom skolväsendet för barn och ungdomar, 
oavsett om utbildningen bedrivs av en offentlig eller en enskild 
huvudman. Vidare anges vad som minst skall finnas i en läroplan. 
Bestämmelsen utesluter inte att gemensamma läroplaner beslutas för 
vissa skolformer och fritidshemmet.  

Som framgår av bemyndigandet i andra stycket är tanken att 
regeringen, på samma sätt som hittills, skall meddela föreskrifter om 
läroplanerna. Vidare framgår att regeringen får meddela föreskrifter som 
innebär att utbildning med en speciell pedagogisk inriktning inte behöver 
tillämpa läroplanen. Denna föreskriftsrätt avser enskilda huvudmän och 
träffar förskola, förskoleklass och fritidshem som har godkänts enligt 
2 kap. 5 § samt fristående skolor. Ett exempel på en speciell pedagogisk 
inriktning är Waldorfpedagogiken. I sammanhanget kan nämnas att ett 
motsvarande bemyndigande finns när det gäller tillämpningen av betygs-
bestämmelserna (se 4 kap. 16 §). 

Läroplanerna behandlas även i avsnitt 6.8. 
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2 kap.  Huvudmän och ansvarsfördelning m.m. 

Skolhuvudmän 

Kommuner 

1 § 
Med undantag för förskola och fritidshem motsvarar första stycket 
bestämmelserna i 1 kap. 4 och 5 §§ i 1985 års skollag i ifrågavarande 
delar. För de skolformer som omfattas av dagens bestämmelser innebär 
paragrafen inte någon förändring i sak. Här träffas dock även förskola 
och fritidshem. 

Andra stycket motsvarar 2 kap. 1 § första stycket och 2 a kap. 5 § 
första stycket i 1985 års skollag i ifrågavarande delar. Begreppet 
”styrelse” har tidigare bedömts vara ett lämpligt begrepp för att i den fria 
nämndorganisationen ange till vilket kommunalt organ en bestämmelse 
riktar sig. I den nya skollagen utmönstras begreppet ”styrelse” som 
beteckning. I stället riktas bestämmelserna till huvudmannen för 
utbildningen. Skälet till denna förändring är behovet av ett 
samlingsbegrepp eftersom gemensamma bestämmelser i många fall 
träffar skolhuvudmannen, oavsett om huvudmannen är offentlig eller 
enskild eller om en offentlig huvudman är kommunal eller statlig. Det är 
dock nödvändigt att använda begreppet styrelse såvitt avser sameskolan 
eftersom det följer av sametingslagen (1992:1433) att sametinget skall 
utse styrelsen för sameskolan. 

Som tidigare innebär bestämmelsen att ingen del av kommunens upp-
gifter som huvudman enligt skollagen får falla utanför kommunstyrelsens 
eller en annan nämnds ansvar (se prop. 1990/91:117 s. 155).  

Tredje stycket motsvarar i sak 2 kap. 1 § andra stycket i 1985 års lag. 
Här omfattas dock fritidshemmet och samtliga skolformer som anges i 
första stycket. 

Landsting 

2 § 
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Paragrafen motsvarar bestämmelserna i 1 kap. 4 § andra stycket och 5 § 
andra stycket i 1985 års skollag i ifrågavarande delar. Här hänvisas 
emellertid särskilt till att det finns ytterligare bestämmelser i skollagen 
om ett landstings möjlighet att vara huvudman för gymnasieskola och 
gymnasiesärskola. Sådana bestämmelser finns i 12 kap. 6 § respektive 
14 kap. 18 §. Någon förändring för landstingens möjlighet att anordna 
utbildning i förhållande till dagens bestämmelser är inte avsedd. Enligt 
24-28 §§ i förslaget till lag om införande av skollagen finns övergångsvis 



 
 

 

 

vissa möjligheter för landsting att fortsätta att bedriva obligatorisk 
särskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola som har bedrivits hittills 
enligt äldre bestämmelser. 

Andra stycket motsvarar 2 kap. 1 § första stycket i 1985 års skollag i 
ifrågavarande del. Begreppet ”styrelse” utmönstras dock ur skollagstift-
ningen (se vidare författningskommentaren till 1 §). 

Tredje stycket motsvarar i sak 2 kap. 1 § andra stycket i 1985 års skol-
lag. 

Staten 

3 § 
Paragrafen motsvarar bestämmelserna om huvudmannaskap i 1 kap. 
6 och 7 §§ i 1985 års skollag. Ansvaret för att anordna fritidshem för de 
elever som deltar i utbildning i specialskolan och sameskolan åvilar 
kommunen enligt bestämmelserna i 15 kap. 2 §. Enligt 15 kap. 3 § får 
dock en huvudman för specialskolan eller sameskolan, efter avtal med en 
kommun, fullgöra kommunens uppgifter inom fritidshemsverksamheten.  

Av andra stycket framgår att Specialskolemyndigheten respektive 
Sameskolstyrelsen skall finnas för fullgörande av statens uppgifter som 
huvudman för specialskola och sameskola. Att sametinget skall utse 
styrelsen för sameskolan följer av sametingslagen (1992:1433). 

Enskilda 

4 § 
Enligt 2 a kap. 14 § i 1985 års skollag får en enskild beviljas tillstånd att 
bedriva förskola eller fritidshem under förutsättning att verksamheten 
uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet. Kommunen kan enligt 
2 a kap. 17 § i 1985 års skollag även lämna bidrag till enskilt bedriven 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg om verksamheten uppfyller 
vissa ytterliga krav på verksamheten och om avgifterna inte är oskäligt 
höga. För att en fristående skola skall få tillstånd krävs enligt 1985 års 
skollag bland annat att den skall ge kunskaper och färdigheter som till art 
och nivå motsvarar den utbildning inom den aktuella skolformen skall 
förmedla. Vidare kan en fristående skola enligt nu gällande bestämmelser 
förklaras berättigad till bidrag under vissa förutsättningar. 

Bestämmelsen i första stycket innebär att enskilda, dvs. enligt 
definitionen i 1 kap. 3 § bolag som inte till någon del ägs av stat, 
landsting eller kommun samt förening, stiftelse, registrerat trossamfund 
eller enskild individ, får godkännas som huvudman för de i 
bestämmelsen angivna skolformerna.  

 
438 

Till skillnad mot regleringen i dagens skolförfattningar innebär de nya 
bestämmelserna att en enskild som blir godkänd också erhåller rätt till 
bidrag från barnets eller elevens hemkommun enligt närmare 
bestämmelser i respektive skolformskapitel. Någon ytterligare prövning 
efter ett godkännande skall således inte genomföras i samband med 



 
 

 

 

godkännandet. Däremot kan det i skolformskapitlen finnas vissa 
inskränkningar i möjligheten för en enskild huvudman att erhålla 
kommunala bidrag. 

Enligt andra stycket skall ett godkännande begränsas till att avse 
utbildning av en bestämd omfattning vid en viss skolenhet. En enskild 
huvudman kan således inte utöka verksamheten med utbildning vid 
ytterligare en skolenhet utan nytt godkännande. Med en bestämd omfatt-
ning avses omfattningen när skolan är fullt utbyggd. Om ytterligare 
utbyggnad blir aktuell behövs ett nytt beslut om godkännande. Ett 
godkännande kan avse flera olika utbildningar vid samma skolenhet, t.ex. 
fritidshem, förskoleklass och grundskola. Det kan också avse t.ex. ett 
fritidshem som inte hör till någon skolform men som fungerar som 
komplement till utbildning vid en annan skolenhet. 

I paragrafens tredje stycke bemyndigas regeringen, eller den myndig-
het som regeringen bestämmer, att meddela verkställighetsföreskrifter 
om ansökningsförfarandet Regeringen bemyndigas vidare att meddela 
föreskrifter om ansökningstid. Föreskrifter om ansökningstid kan 
exempelvis innefatta ett sista ansökningsdatum för att få ett godkännande 
för ett visst år (jfr 9 kap. 9 § andra stycket i 1985 års skollag). Eftersom 
sådana föreskrifter påverkar enskilds möjlighet att anordna utbildning 
med bidrag behövs ett bemyndigande i den delen. Slutligen erinras om 
regeringens möjlighet att meddela föreskrifter om tidpunkt för när ett 
beslut om godkännande senast skall meddelas. Regeringen avser att 
meddela sådana föreskrifter i vart fall när det gäller godkännande av 
sådan utbildning som avses i 2 kap. 6 §. 

Av 13 kap. 21 § framgår att i samband med ett beslut om godkännande 
av en enskild som avser att bedriva fristående skola med gymnasieskola 
skall fastställas vilket nationellt program skolans specialutformade 
program skall jämställas med i bidragshänseende. 

I 19 kap. finns bestämmelser om när ett godkännande kan återkallas. 
Godkännande av enskilda huvudmän behandlas även i avsnitt 7.2. 

 
5 § 
I första stycket anges förutsättningarna för godkännande av enskild som 
avser att bedriva förskola. Av bestämmelsen följer att godkännande får 
lämnas om den som ansöker om godkännande har förutsättningar att följa 
de föreskrifter som gäller för utbildningen. Det finns följaktligen inte 
någon skyldighet att lämna ett godkännande om huvudmannen uppfyller 
kraven. Däremot får ett godkännande inte lämnas om huvudmannen inte 
har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. 

Av andra stycket framgår att bestämmelserna i första stycket skall 
tillämpas vid godkännande av enskild som huvudman för vissa 
förskoleklasser och fritidshem. 

Enligt tredje stycket skall ärenden om godkännande enligt första och 
andra stycket prövas av den kommun där utbildningen skall bedrivas. 
Den delen av paragrafen motsvarar 2 a kap. 13 § och 2 b kap. 6 § i 1985 
års skollag.  
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Av 21 kap. 3 § första stycket 1 framgår att beslut om godkännande får 
överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 

I 19 kap. finns bestämmelser om när ett godkännande kan återkallas. 
Godkännande av enskilda huvudmän behandlas även i avsnitt 7.2. 
 

6 § 
I första stycket anges förutsättningarna för att en enskild skall godkännas 
som huvudman för grundskola, obligatorisk särskola och förskoleklass 
som anordnas vid en skolenhet med grundskola eller obligatorisk 
särskola. Av bestämmelsen framgår att godkännande skall lämnas om 
förutsättningarna är uppfyllda. 

Kravet i första stycket 2 får bedömas på samma sätt som motsvarande 
prövning enligt 9 kap. 6, 6 a, 8 eller 8 b § i 1985 års skollag.  

Kravet på minsta elevantal i första stycket 3 motsvarar hittillsvarande 
bestämmelse för godkännande av fristående skolor i 9 kap. 2 § första 
stycket 4 i 1985 års skollag. I författningskommentaren till den 
bestämmelsen anfördes att bedömningen måste grundas på den 
elevprognos som uppgavs i ansökan eftersom några elever som regel inte 
hade antagits vid tidpunkten för godkännande Vidare anfördes att 
särskilda skäl kunde finnas i glesbygd för att i lägre årskurser möjliggöra 
skolgång inom rimligt avstånd från hemmet. Det kunde också vara frågan 
om ”skolor av typen terapiskola/behandlingshem”. Särskilda skäl kunde 
också finnas under en uppbyggnadsperiod (se vidare allmänmotiven och 
författningskommentaren till dåvarande första stycket 3 i prop. 
1995/96:200 s. 43 och 70). 

Av andra stycket framgår att bestämmelserna i första stycket 1 och 2 
om förutsättningarna för godkännande även skall tillämpas vid 
godkännande av enskild som huvudman för gymnasieskola, 
gymnasiesärskola och vissa fritidshem. 

Enligt tredje stycket skall ärenden om godkännande enligt första och 
andra stycket prövas av Statens skolverk. Den delen av paragrafen 
motsvarar 2 b kap. 6 § andra stycket och 9 kap. 1 § andra stycket i 1985 
års skollag. Enligt hittills gällande bestämmelser i 2 a kap. 13 § första 
stycket i 1985 års skollag skall kommunen där verksamheten bedrivs 
pröva frågan om tillstånd även när det gäller sådana fritidshem som här 
är i fråga. Enligt förevarande paragraf skall, på samma sätt som när det 
gäller förskoleklassen, Statens skolverk pröva frågan om godkännande. 

Definitionen i 1 kap. 3 § innebär att den utbildning som anordnas av en 
enskild huvudman och som har godkänts enligt förevarande paragraf 
bedrivs vid en fristående skola. 

Av 21 kap. 1 § första stycket 1 framgår att beslut om godkännande får 
överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 

I 19 kap. finns bestämmelser om när ett godkännande kan återkallas. 
Godkännande av enskilda huvudmän behandlas även i avsnitt 7.2. 
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Huvudmannens ansvar för utbildningen 

7 § 
Paragrafen motsvarar i sak 1 kap. 12 § första stycket i 1985 års skollag 
såvitt avser offentliga huvudmän. Här omfattar paragrafen även enskilda 
huvudmän. 

Huvudmannens ansvar för utbildningen behandlas i avsnitt 7. 

Ledningen av utbildningen och ansvaret för undervisningen 

Rektor 

8 § 
Paragrafen, som innehåller bestämmelser om rektor och rektors 
uppgifter, motsvarar delvis 2 kap. 2 § första stycket i 1985 års skollag. 
Tillämpningsområdet har dock vidgats på så sätt att de nya 
bestämmelserna är tillämpliga inte bara inom kommunalt bedriven 
verksamhet utan även på utbildning under statligt eller enskilt 
huvudmannaskap. 

I första stycket slås fast att det vid skolenheterna skall finnas rektorer. 
Bestämmelsen syftar till att reglera funktionen som rektor. Ingenting 
hindrar emellertid att den person som innehar rektorsfunktionen ges en 
annan benämning. Det är dock av rättssäkerhetsskäl viktigt att det för 
elever, föräldrar och andra berörda framstår som helt klart och tydligt 
vem som på skolenheten har ansvaret för framför allt sådant 
beslutsfattande som enligt 9 § ankommer på rektor. 

Bestämmelsen innebär ingen reglering av hur ledningen närmare skall 
organiseras, utan detta avgör skolhuvudmännen utifrån lokala 
förhållanden. Rektorns ansvarsområde kan omfatta en eller flera 
skolenheter eller en del av en skolenhet. Även vilka skolformer som 
omfattas av rektorns ansvar kan variera. 

Bestämmelsen i andra stycket om rektorns lednings- och samordnings-
ansvar är ny. Rektorns ansvar enligt paragrafen avser generella frågor, 
till exempel om den övergripande organisationen av det pedagogiska 
arbetet, arbetet med elever i behov av särskilt stöd, skolans kontakter 
med det lokala samhället och andra, formerna för samarbete mellan 
skolan och hemmen samt kompetensutveckling av personalen. Det är inte 
möjligt att göra någon fullständig uppräkning av frågor som omfattas av 
det pedagogiska lednings- och samordningsansvaret. En utgångspunkt är 
dock att rektor skall ha ansvaret för sådana mer övergripande frågor där 
ett särskilt ansvar för rektor i egenskap av skolledare typiskt sett framstår 
som rimligt och naturligt. 
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En särskild bestämmelse om att rektor skall verka för att 
betygssättningen sker i enlighet med lag och andra författningar finns i 
4 kap. 20 §. 



 
 

 

 

Bestämmelsen om rektorns ansvar i fråga om att utveckla utbildningen 
motsvarar 2 kap. 2 § i 1985 års skollag men gäller alla skolformer och 
skolhuvudmän.  

Frågor om huvudmän och ansvarsfördelning behandlas i avsnitt 7. 
 

9 § 
Bestämmelsen är ny. 

I första stycket finns bestämmelser om rektorns beslutanderätt. 
Bestämmelsen innebär, när det gäller utbildning vid skolenheter med en 
kommun eller ett landsting som huvudman, avvikelse från kommunal-
lagens (1991:900) grundläggande bestämmelser om nämndernas 
beslutanderätt. Någon motsvarande reglering av rektorns beslutanderätt 
finns inte i 1985 års skollag. 

I det ansvar som rektor har enligt 8 § att fungera som ledare och 
samordnare av det pedagogiska arbetet ingår att rektor också fattar de 
beslut som ett sådant ansvar kräver. Bestämmelsen om att rektor beslutar 
om enhetens inre organisation skall läsas mot denna bakgrund. Besluten 
kan röra exempelvis personalens ansvarsområden, schemaläggning eller 
elevernas fördelning på klasser eller grupper.  

Av första stycket framgår vidare att rektor, förutom att han eller hon 
beslutar om enhetens inre organisation, även fattar de beslut som framgår 
av särskilda föreskrifter. Sådana särskilda föreskrifter finns till exempel 
när det gäller beslut om åtgärdsprogram och om ledighet för elever. 

Andra stycket innehåller bestämmelser om rektorns möjlighet att 
delegera beslutanderätten. Delegationen skall ske till en befattnings-
havare vid skolenheten. Med befattningshavare avses av huvudmannen 
anställd personal eller av huvudmannen anlitad uppdragstagare som 
uppfyller kraven i bestämmelsen. Delegationen skall avse vissa av-
gränsade ledningsuppgifter eller frågor. I de fall där rektor skall fatta 
beslut enligt särskilda föreskrifter i lagen eller någon annan författning 
får delegation ske endast om det uttryckligen angivits att beslutanderätten 
får delegeras. 

Rektor kan även ansvara för andra frågor än vad som följer av 
ledningsansvaret enligt skollagen. En rektor vid en skolenhet med 
utbildning som bedrivs med en kommun eller ett landsting kan nämligen 
med stöd av bestämmelserna i kommunallagen om delegation ha att 
besluta på kommunens eller landstingets vägnar i till exempel 
anställnings-, personal-, eller lokalärenden. 

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 7.4. 
 
10 § 
Paragrafen motsvarar 2 kap. 2 § andra stycket i 1985 års skollag men 
gäller alla skolformer och huvudmän. 

Lärare 

11 § 
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Paragrafen handlar om personalen i förskola och fritidshem. I 1985 års 
skollag finns bestämmelser inom detta område i 2 a kap. 3 § andra 
stycket. 

Av första stycket framgår att det vid varje skolenhet inom förskolan 
och i fritidshemmet skall finnas lärare och att dessa skall ha det 
övergripande ansvaret för undervisningen. Bestämmelsen saknar 
motsvarighet i 1985 års skollag. Med lärare avses lärare som anställts 
utan tidsbegränsning enligt 14 eller 15 § som lärare med tidsbegränsad 
anställning enligt 16 §. Båda personalkategorierna skall således ha ett 
sådant övergripande ansvar som avses i paragrafen. 

Hur det övergripande ansvaret skall gestalta sig kan variera på grund 
av olika lokala förutsättningar och önskemål. Tillgången på lärare kan 
exempelvis variera från en huvudman till en annan. Ytterst ankommer 
det på rektor att i egenskap av pedagogisk ledare och samordnare att 
avgöra vilka uppgifter som skall vara förbehållna lärarpersonalen. Det 
kan handla om planering och utvärdering av den dagliga verksamheten 
och att ansvara för att bygga upp samverkan mellan förskola och 
föräldrar. 

Enligt andra stycket kan det för undervisningen även finnas annan 
personal än lärare. Här åsyftas i första hand barnskötare, men även annan 
personal som har sådan utbildning eller erfarenhet att barnens och 
elevernas utveckling och lärande främjas, kan komma i fråga. Till 
skillnad från lärarna har denna personal inte något övergripande ansvar 
för undervisningen. Ytterst är det huvudmannen som avgör vem eller 
vilka, som utöver lärare, skall anställas i förskola och fritidshem.   

Paragrafen innebär ingen reglering av hur stor andel av personalen i 
förskolor och fritidshem som skall vara lärare, endast att lärare skall 
finnas. Hur stor andel av personalen som skall vara lärare respektive 
annan personal är en organisatorisk fråga som skolhuvudmannen själv 
förfogar över. 

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 7.5. 
 
12 § 
Paragrafen, som saknar motsvarighet i 1985 års skollag, innehåller en ut-
trycklig bestämmelse om att det vid varje skolenhet inom förskole-
klassen, grundskolan, den obligatoriska särskolan, specialskolan, 
sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan skall finnas lärare 
som ansvarar för undervisningen. Med lärare avses såväl lärare med som 
anställts utan tidsbegränsning enligt 14 eller 15 § som lärare med 
tidsbegränsad anställning enligt 16 §. Paragrafen syftar närmast till att 
visa på skillnaden mellan lärarnas och rektorns ansvarsområde. 

Bestämmelsen utesluter inte att andra personer än lärare används i 
undervisningen. Det är dock lärarna som har ansvaret. 

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 7.6. 
 

13 § 
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Paragrafen motsvarar närmast 2 kap. 3 § första och andra styckena i 1985 
års skollag men gäller alla skolformer och huvudmän. 



 
 

 

 

I första stycket klargörs att de lärare som används i undervisningen 
skall ha en utbildning som är avsedd för den undervisning de i huvudsak 
skall bedriva. Detta gäller såväl vid anställningstillfället som därefter. 

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 7.5. 

Anställningsform m.m. 

Bestämmelserna om anställningsform i 14-16 §§ träffar endast lärare. De 
är således inte tillämpliga på sådan personal i förskola och fritidshem 
som avses i 11 § andra stycket eller på annan personal som saknar 
särskild reglering i skollagen.  

 
14 § 
Paragrafen motsvarar delvis 2 kap. 4 § i 1985 års skollag med den 
skillnaden att den gäller samtliga skolformer och skolhuvudmän. 

 
15 § 
En motsvarande reglering har hittills funnits för den kommunala skolans 
del i 2 kap. 4 § andra stycket i 1985 års skollag, dock att kravet på 
särskilda skäl i denna paragraf inte längre uttrycks som en uttrycklig 
förutsättning för att anställning skall få ske. Den ändrade lydelsen är 
emellertid inte avsedd att innebära någon ändring i sak. Om samtliga 
förutsättningar i punkterna 1–3 är uppfyllda får detta i sig anses innebära 
att särskilda skäl föreligger. Ett uttryckligt krav på särskilda skäl har 
därför ansetts obehövligt. 

 
16 § 
Paragrafen motsvarar delvis 2 kap. 5 § i 1985 års lag. Nytt är att 
bestämmelsen gäller alla skolformer och huvudmän. 

En annan nyhet är att det införts ett krav på lämplighet hos den som 
anställs enligt paragrafen. Skolväsendet för barn och ungdomar är 
speciellt så till vida att det omfattar obligatorisk verksamhet som det 
allmänna måste tillhandahålla oavsett om det är möjligt att rekrytera 
utbildade lärare eller inte. Det är därför inte möjligt att ställa några långt 
gående krav på kompetens hos den som anställs i andra fall än vid 
anställning utan tidsbegränsning enligt 14  första stycket eller 15 §. 
Samtidigt är det av största vikt att de som ansvarar för undervisningen i 
skolan har en kompetens som gör dem så lämpade som möjligt att 
undervisa. Det nya kravet på lämplighet innebär en avvägning mellan 
dessa båda intressen. 

 
17 § 
Paragrafens första stycke motsvarar med viss språklig justering 2 kap. 3 § 
tredje stycket i 1985 års skollag. Skillnaden är att den nya bestämmelsen 
träffar samtliga skolformer och huvudmän. Bestämmelsen anger en 
målsättning och kan inte direkt tillämpas i en enskild anställnings-
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situation. Bestämmelserna innebär inte någon inskränkning i de övriga 
bestämmelser i lagen om lärare och anställning som lärare. 

Bestämmelserna i paragrafens andra stycke är nya. Dessa bestäm-
melser är, till skillnad från bestämmelserna i första stycket, avsedda att 
tillämpas i en enskild anställningssituation. Om de sökande till en anställ-
ning har likvärdiga meriter när allmänna villkor för anställningen, såsom 
pedagogisk utbildning, erfarenhet och lämplighet, bedöms innebär 
bestämmelserna att en behörig lärare med forskarutbildning skall ges 
företräde till anställningen om detta även med hänsyn till organisatoriska 
och ekonomiska överväganden är motiverat. I sammanhanget bör särskilt 
framhållas att reglerna om företräde för lärare med forskarutbildning 
alltså inte får någon betydelse förrän det konstaterats att läraren med 
forskarutbildning i övrigt har likvärdiga meriter som andra sökande. Att 
organisatoriska och ekonomiska överväganden får göras innebär vidare 
att även sådana faktorer som inte är direkt hänförliga till den enskilda 
anställningssituationen får vägas in, exempelvis om huvudmannen redan 
sedan tidigare har lärare med forskarutbildning anställda.  

Behörighetsbevis 

18 § 
Paragrafen motsvarar i huvudsak 2 kap. 4 a–4 c §§ i 1985 års skollag. 

Av 21 kap. 2 § framgår att beslut i frågan om behörighetsbevis kan 
överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 

Kompetensutveckling 

19 § 
Paragrafen motsvarar delvis 2 kap. 7 § första meningen i 1985 års skollag 
såvitt avser kommunernas och landstingens ansvar för kompetens-
utveckling för den personal som har hand om utbildningen. 
Bestämmelsen, som här träffar samtliga huvudmän inom skolväsendet 
för barn och ungdomar, avser att tydliggöra att huvudmannen skall ge 
förutsättningar, bl.a. ekonomiskt och tidsmässigt, för kompetens-
utveckling. 

Huvudmannens ansvar för kompetensutveckling behandlas även i 
avsnitt 7.6. 

Lokaler och utrustning 

20 § 
Genom bestämmelsen införs ett generellt krav på att det skall finnas de 
lokaler och den utrustning som behövs för att förebygga ohälsa och i 
övrigt skapa en god arbetsmiljö. Bestämmelsen ersätter liknande bestäm-
melser i 2 a kap. 3 § i 1985 års skollag, 1 kap. 4 § grundskoleförord-
ningen (1994:1194) och 1 kap. 4 § särskoleförordningen (1995:206). 
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Bestämmelsen omfattar emellertid här samtliga skolformer som regleras i 
lagen oavsett huvudman. 

I respektive skolformskapitel finns bestämmelser om att eleverna utan 
kostnad skall ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för 
en tidsenlig utbildning m.m. 

3 kap.  Allmänna bestämmelser om kvalitet och inflytande 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Bestämmelserna i 1–3 §§ har delvis sin utgångspunkt i hittillsvarande 
bestämmelser i förordningen (1977:702) om kvalitetsredovisning inom 
skolväsendet samt, för offentliga huvudmän, dagens bestämmelser om 
arbetsplan i 2 kap. 23 § grundskoleförordningen (1994:1194), 2 kap. 12 § 
särskoleförordningen (1995:206), 3 kap. 16 § specialskoleförordningen 
(1995:401), 3 kap. 10 § sameskolförordningen (1995:205), 1 kap. 13 § 
gymnasieförordningen (1992:394) och 1 kap. 11 § förordningen 
(1994:741) om gymnasiesärskolan. 

Kvalitetsarbete på huvudmannanivå 

1 § 
Bestämmelsen i första stycket träffar varje huvudman inom skolväsendet 
för barn och ungdomar med undantag för enskild huvudman som 
bedriver förskola, förskoleklass eller fritidshem och som har godkänts av 
kommunen enligt 2 kap. 5 §. Undantaget framgår av andra stycket första 
meningen. En huvudman som bedriver utbildning vid endast en 
skolenhet kan givetvis arbeta med planering, uppföljning, utvärdering 
och kvalitetsredovisning på huvudmannanivå enligt förevarande stycke 
och på skolenhetsnivå enligt 2 § i ett sammanhang. Inget hindrar heller 
att en sådan huvudman upprättar endast en kvalitetsredovisning som 
behandlar båda nivåerna gemensamt. Bestämmelsen motsvarar för 
kommunerna till viss del 2 kap. 8 § andra stycket i 1985 års skollag om 
uppföljning och utvärdering av skolplanen och förordningen (1972:702) 
om kvalitetsredovisning. Några särskilda bestämmelser om skolplan 
finns inte i den nya skollagen. Här har dock införts ett uttryckligt krav på 
att huvudmannen skall planera sin verksamhet. 

Av andra stycket framgår att enskilda huvudmän som bedriver 
förskola, förskoleklass eller fritidshem och som har godkänts av 
kommunen enligt 2 kap. 5 § inte är skyldig att tillämpa bestämmelserna 
om kvalitetsarbete på huvudmannanivå. Vidare framgår att kommunens 
kvalitetsredovisning skall omfatta sådan utbildning. För att möjliggöra 
för kommunen att göra en sådan kvalitetsredovisning får, enligt 22 kap. 
22 §, regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
meddela föreskrifter om skyldighet att lämna sådana sakuppgifter om 
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verksamheten som behövs för uppföljning och utvärdering av verk-
samheten. 

Enligt tredje stycket skall kommunen erbjuda huvudmännen för de 
fristående skolorna, dvs. sådana huvudmän som har godkänts enligt 
2 kap. 6 §, att ingå i kommunens kvalitetsredovisning på huvudmanna-
nivå. Vidare framgår att en fristående skola skall omfattas av kom-
munens kvalitetsredovisning om den enskilde huvudmannen begär det. 
Givetvis träffar bestämmelsen bara sådana fristående skolor som är 
belägna i kommunen. Detta har angetts särskilt i paragrafen. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 8.1. 

Kvalitetsarbete på skolenhetsnivå 

2 § 
I paragrafens första stycke slås fast att vad som gäller för vissa 
huvudmän enligt första stycket om planering, utvärdering, uppföljning 
och kvalitetsredovisning även gäller för varje skolenhet inom skol-
väsendet för barn och ungdomar. Här omfattas samtliga skolenheter, dvs. 
även de skolenheter som inte omfattas på huvudmannanivå enligt 1 § 
andra stycket. 

I paragrafens andra stycke anges vilka som på skolenhetsnivå skall 
delta i den del av arbetet som avser planering och kvalitetsredovisning. 
Formerna för deltagandet får bestämmas lokalt.  

I tredje stycket pekas rektor ut som ansvarig för att planering, uppfölj-
ning, utvärdering och upprättande av kvalitetsredovisning sker för skol-
enheten. Av 2 kap. 9 § andra stycket följer att ansvaret inte får överlåtas 
till någon annan befattningshavare. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 8.1. 

Kvalitetsredovisningens innehåll 

3 § 
För att säkerställa att kvalitetsredovisningen speglar arbetet i förhållande 
till de olika typer av nationella mål som finns i skollagen och andra 
författningar, bl.a. i läroplan och kursplaner, har här – i förhållande till 
hittills gällande bestämmelser – förtydligats att kvalitetsredovisningen 
skall innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som kommer att vidtas 
för ”ökad måluppfyllelse”. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 8.1. 

Rutiner för att ta emot och utreda klagomål 

4 § 

 
447 

Bestämmelsen, som är ny, skall ses mot bakgrund av bestämmelserna i 
2 kap. 7 § om huvudmannens ansvar för utbildningen. Här regleras att 
huvudmannen skall ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot 
verksamheten. Det överlämnas till varje huvudman att bestämma hur 



 
 

 

 

klagomålshanteringen skall organiseras och hur informationen om 
klagomålsrutinerna skall lämnas. Rutinerna bör dock innehålla en intern 
ansvarsfördelning hos huvudmannen. Vidare är det givetvis nödvändigt 
att informationen om klagomålsrutinerna lämnas på sådant sätt att de blir 
kända för barnen och eleverna och deras vårdnadshavare. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 8.1. 

Åtgärder 

5 § 
Bestämmelsen, som är ny, avser att förtydliga huvudmannens skyldighet 
att vidta erforderliga åtgärder om det vid uppföljningen och utvär-
deringen, efter klagomål eller på annat sätt framkommer brister i 
verksamheten. Skyldigheten att vidta åtgärder i de beskrivna 
situationerna följer redan av huvudmannens ansvar för utbildningen 
enligt 2 kap. 7 § men det finns ett behov av att här förtydliga vad 
ansvaret innebär. Huvudmannens skyldighet att vidta åtgärder är även en 
viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 8.1. 

Barnens, elevernas och vårdnadshavarnas inflytande 

Allmänt om barnens och elevernas inflytande över utbildningen 

6 § 
Paragrafen ersätter bland annat bestämmelserna om inflytande i 4 kap. 
2 §, 5 kap. 2 §, 6 kap. 2 §, 7 kap. 2 § och 8 kap. 2 § i 1985 års skollag.  

Bestämmelsen i första stycket ger barn och elever inom skolväsendet 
för barn och ungdomar en allmän rätt till inflytande över utbildningen. 
Begreppet utbildningen har dock inte använts i paragrafen för att för-
tydliga vad som avses. Här avses både det inflytande som barnen och 
eleverna skall ha som grupp och kollektiv och det inflytande som 
tillkommer varje individ. Vidare föreskrivs bland annat att barnen och 
eleverna skall stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla 
utbildningen. Kravet innebär att det inte är tillräckligt att ge möjligheter 
för barnen och eleverna att vidareutveckla utbildningen, utan ett mer 
aktivt arbete krävs från förskolans eller skolans sida. 

Inflytandet och informationen måste givetvis anpassas efter barnens 
och elevernas ålder och mognad. En bestämmelse om detta har tagits in i 
paragrafens andra stycke. 

Bestämmelserna om elevskyddsombud i 6 kap. 17 och 18 §§ arbets-
miljölagen (1977:1160) utgör en viktig del av elevernas inflytande över 
skolmiljön. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 8.2. 
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Allmänt om vårdnadshavares inflytande över utbildningen i vissa skol-
former och i fritidshemmet 

7 § 
Paragrafen, som är ny, innehåller en allmänt utformad bestämmelse om 
att vårdnadshavarna till barnen i förskolan samt eleverna i förskole-
klassen, grundskolan, obligatoriska särskolan, specialskolan och same-
skolan skall erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 8.2. 

Systematiskt arbete med inflytandefrågor 

8 § 
Bestämmelsen är ny. 

I första stycket anges att det vid varje skolenhet skall bedrivas ett 
systematiskt arbete med barnens, elevernas och vårdnadshavarnas 
inflytande. Som framgår träffar bestämmelsen inte vårdnadshavarna i 
gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Några närmare riktlinjer om 
utformningen vid varje skolenhet lämnas inte, utan detta måste bestäm-
mas med hänsyn till de lokala förhållandena vid varje skolenhet efter 
diskussion mellan rektor, lärare, eleverna och vårdnadshavarna. Av 9 § 
framgår dock att det vid varje skolenhet skall finnas ett eller flera forum 
för elevernas och vårdnadshavarnas inflytande. 

I andra stycket tydliggörs att rektor har ansvaret för att det vid varje 
skolenhet bedrivs ett systematiskt arbete inflytandet. Av 2 kap. 9 § andra 
stycket framgår att rektorns ansvar inte får delegeras. Även om rektorns 
ansvar inte kan delegeras innebär regleringen naturligtvis inte att rektor 
ensam skall ta hand om det praktiska arbetet med inflytandefrågor, utan 
här måste övriga anställda medverka. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 8.2. 
 

9 § 
Bestämmelsen är ny. 

Bestämmelsen innebär att det i det systematiska arbetet med 
inflytandefrågor alltid skall ingå ett eller flera forum för inflytande där 
frågor som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse 
för barnen, eleverna eller vårdnadshavarna behandlas. Några närmare 
riktlinjer om vilka frågor som skall behandlas eller om det skall finnas ett 
eller flera forum lämnas inte. Dessa frågor måste avgöras efter de lokala 
förhållanden som råder efter diskussion mellan rektor, lärare, eleverna 
och vårdnadshavarna. Detsamma gäller hur råden skall vara sammansatta 
och vilka arbetsformer som skall tillämpas. Det centrala är att rådet eller 
råden ges en sådan utformning att kravet på att ge elever respektive 
vårdnadshavare möjligheter till inflytande kan uppfyllas.  
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Av första stycket framgår att det inte finns krav på forum för inflytande 
för barnen i förskolan. Däremot skall finnas sådant forum för barnens 



 
 

 

 

vårdnadshavare. Detta innebär givetvis inte att barnen i förskolan står 
utan möjlighet till inflytande. Av 6 § följer att de skall ha inflytande över 
utbildningen och stimuleras att vidareutveckla utbildningen. Det finns 
inte heller något krav på forum för vårdnadshavarna till elever i 
gymnasieskolan.  

I andra stycket regleras den informations- och samrådsskyldighet som 
alltid skall ske inför ett beslut. Givetvis är det viktigt att informationen 
lämnas i sådan ordning och i ett sådant stadium av beslutsprocessen att 
det finns en reell möjlighet att beakta synpunkterna innan beslut fattas. 

Av tredje stycket följer att rektor ansvarar för att det finns forum för 
inflytande och för att informations- och samrådsskyldigheten fullgörs. 
Det finns inte något hinder mot att någon annan än rektor utför 
arbetsuppgiften, men det är alltid rektor som har det ansvar som anges i 
paragrafen. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 8.2. 

Elevernas arbete med inflytandefrågor m.m. 

10 § 
Bestämmelsen, som inte träffar barn i förskolan, är ny. 

Som framgått tidigare har hittillsvarande detaljreglering av 
organisationen i stort sett utmönstrats. En viss minimireglering har dock 
bedömts nödvändig. Enligt förevarande paragraf skall varje elev ges 
tillfälle att under den tid de vistas i skolan behandla frågor av gemensamt 
intresse. Detta kan ske genom en koppling till en klass eller en under-
visningsgrupp eller i någon annan form. Skolan måste avsätta tid och 
resurser för elevernas arbete med inflytande på olika nivåer. I 
planeringen av undervisningen måste särskild hänsyn tas som gör det 
möjligt för eleverna att tidsmässigt delta i olika samverkansorgan och för 
elevföreträdarna att samla in synpunkter och att samordna, förankra och 
återföra förslag och beslut. 

Av bestämmelsen följer vidare att elevernas arbete med inflytande-
frågor även i övrigt skall stödjas och underlättas. Det kan till exempel 
avse tillhandahållande av lokaler och utrustning för elevsamman-
slutningarnas arbete, ekonomiskt stöd, m.m.  

Paragrafen behandlas i avsnitt 8.2. 
 

11 § 
Hänvisningen till 6 kap. 18 § arbetsmiljölagen (1977:1160) i första 
stycket motsvarar, för utbildning med offentliga huvudmän, i huvudsak 
bestämmelserna i 6 kap. 8 § tredje stycket grundskoleförordningen 
(1994:1194), 6 kap. 5 § tredje stycket särskoleförordningen (1995:206), 
7 kap. 9 § tredje stycket specialskoleförordningen (1995:401), 5 kap. 2 § 
sameskolförordningen (1995:205), 6 kap. 20 § tredje stycket gymnasie-
förordningen (1992:394) och 6 kap. 3 § tredje stycket förordningen 
(1994:741) om gymnasiesärskolan. Här har lagts till att även den elev 
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som har i uppdrag att företräda andra elever i frågor om utbildningen 
skall beviljas den ledighet som uppdraget kräver. 

Bestämmelsen i andra stycket motsvarar delvis 8 kap. 1 § andra 
stycket gymnasieförordningen och 8 kap. 1 § andra stycket förordningen 
om gymnasiesärskolan. En elev som utsetts till elevskyddsombud och 
andra elevföreträdare får här en rätt till kompensation för vad han eller 
hon har gått miste om till följd av sitt uppdrag. En sådan kompensation 
skall alltid erbjudas. För elever som behöver särskilt stöd finns 
bestämmelser i 4 kap. 12–15 §§. 

Av paragrafen framgår att bestämmelserna inte träffar barn i förskolan. 
Paragrafen behandlas i avsnitt 8.2. 

Planering och information 

12 § 
Bestämmelserna är nya. 

Enligt första stycket skall den närmare utformningen av inflytandet 
anges i den planering av verksamheten som skall ske enligt 2 §. 

Bestämmelsen i andra stycket om information avser främst översiktlig 
information om skollagen, läroplanen samt, i förekommande fall, kurs-
planer och betygskriterier. Den information som skall lämnas till barnen 
och eleverna måste naturligtvis anpassas efter deras ålder och mognad. 
Av andra stycket framgår även att rektor ansvarar för att sådan infor-
mation lämnas. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 8.2. 

4 kap. Allmänna bestämmelser om utbildning i vissa skolformer och 
fritidshemmet 

Tillämpningsområde 

1 § 
Av paragrafen framgår vilka utbildningar som träffas av bestämmelserna 
i detta kapitel om inte annat anges särskilt. Det finns inte någon 
bestämmelse i detta kapitel som avser förskolan. 

Elevhälsan 

2 § 
Bestämmelsen är ny. 
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Av första stycket följer att skolhuvudmannen måste se till att det finns 
elevhälsa för varje elev vid varje skolenhet. Den del av elevhälsan som 
motsvarar dagens skolhälsovård skall även fortsättningsvis anses utgöra 
en självständig verksamhetsgren i förhållande till den övriga elevhälsan 
och den särskilda elevstödjande verksamheten i övrigt (se författnings-



 
 

 

 

kommentaren till lag om ändring i sekretesslagen [1980:100]). Vidare 
anges att elevhälsan främst skall vara förebyggande och hälsofrämjande. 
Detta innebär att elevhälsan skall bidra till skapandet av miljöer som 
främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Här anges också att 
elevhälsan skall stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. 
Andra bestämmelser om elevernas utveckling mot målen finns bland 
annat i 13 §. 

I andra stycket föreskrivs att det för elevhälsans verksamhet skall 
finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av 
en förebyggande och hälsofrämjande elevhälsa kan tillgodoses. Av 
bestämmelsen framgår vidare att det för elevhälsans medicinska insatser 
skall finnas skolläkare och skolsköterska. Den delen motsvarar 14 kap. 
2 § tredje stycket i 1985 års skollag. Skolhuvudmannen avgör själv 
omfattningen av och inriktningen på personalens sammansättning och 
kompetens utifrån lokala behov och förutsättningar. Huvudmannen kan 
själv anställa denna personal eller ordna det på annat sätt. Med hänsyn 
till att elevhälsan, utöver medicinska insatser, skall omfatta psykologiska, 
psykosociala och specialpedagogiska insatser får dock förutsättas att 
eleverna, förutom skolläkare och skolsköterska, har tillgång även till 
skolpsykolog, skolkurator och specialpedagog. 

Av 16 kap. 10 § följer att en kommunal, statlig eller enskild skol-
huvudman har möjlighet att överlåta ansvaret för de medicinska 
insatserna till annan. Detta innebär givetvis inte att skolhuvudmannen 
kan frånhända sig det yttersta ansvaret för att de medicinska insatserna 
kommer till stånd. Däremot kan skolhuvudmannen med stöd av den 
bestämmelsen överlämna ansvaret att såsom vårdgivare utse en verksam-
hetschef enligt kraven i 29 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). 
Vidare innebär 16 kap. 3 § att inom vissa skolformer med offentlig 
huvudman får elevhälsan överlämnas på entreprenad. 

Elevhälsan behandlas även i avsnitt 9.1. 
 

3 § 
Paragrafen motsvarar delvis hittills gällande bestämmelser om 
hälsokontroller i 14 kap. 2–5 §§ i 1985 års skollag. Här införs begreppet 
”hälsobesök” för att bättre spegla vad som sker vid dagens ”hälso-
kontroller”. Vid ”hälsokontrollerna” förekommer specifika hälsounder-
sökningar och i anslutning därtill ett hälsosamtal. Termen ”hälsobesök” 
markerar en förskjutning från ett kontrollerande till ett mer 
hälsofrämjande arbetssätt som stämmer väl överens med den allmänna 
inriktningen av elevhälsan enligt 2 §. 
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De medicinska insatserna enligt första stycket avser hälsobesök för 
eleverna i förskoleklassen samt i grundskolan och motsvarande skol-
former där skolplikten kan fullgöras. Av bestämmelsen framgår att 
hälsobesöken skall vara jämnt fördelade under skoltiden. Med skoltiden 
avses här den sammanlagda tiden i förskoleklass och påföljande 
utbildning i grundskolan eller motsvarande skolform. Om en elev inte 
deltar i förskoleklassen skall tre hälsobesök erbjudas under tiden i 
grundskolan eller motsvarande skolform. För det fall eleven deltar i 



 
 

 

 

utbildning med två eller flera huvudmän får avgöras från fall till fall hur 
hälsobesöken skall förläggas så att eleven sammanlagt erbjuds tre 
hälsobesök under skoltiden. 

Bestämmelserna i 14 kap. 2 § andra stycket och 3 § andra och tredje 
stycket i 1985 års skollag om särskilda undersökningar för elever i vissa 
skolformer har inte överförts till den nya skollagen. Detta innebär att det 
inte finns någon bestämmelse i den nya skollagen som möjliggör 
tvångsvis hälsoundersökning. Om det finns behov av en tvångsvis 
undersökning får sådan ske med stöd av allmänna bestämmelser som 
medger sådan undersökning. Som exempel kan nämnas läkarunder-
sökning enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 
unga, lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och smittskyddslags-
lagen (2004:168). 

Av 16 kap. 10 § följer att en kommunal, statlig eller enskild skol-
huvudman har möjlighet att överlåta ansvaret för de insatser som anges i 
paragrafen till annan (se författningskommentaren till 2 §). 

Elevhälsan behandlas även i avsnitt 9.1. 

Studie- och yrkesvägledning 

4 § 
Den kompetens som avses i paragrafen finns främst hos personer som har 
utbildning avsedd för studie- och yrkesvägledning. Verksamheten är 
dock ett gemensamt ansvar för personer med sådan utbildning, lärare och 
rektor. 

Huvudmannen bestämmer själv om kompetensen skall ordnas genom 
att personal anställs eller på något annat sätt. Om personal anställs gäller 
emellertid bestämmelserna i 5 § som innebär ett krav på utbildning inom 
området för att utan tidsbegränsning få anställas för studie- och 
yrkesorientering i skolväsendet för barn och ungdomar. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 9.2. 
 

5 § 
Paragrafen motsvarar tidigare bestämmelser i 2 kap. 6 § i 1985 års 
skollag. Bestämmelserna är emellertid nu också direkt tillämpliga även 
på enskilda huvudmän och innebär ett krav på utbildning inom området 
för att utan tidsbegränsning få anställas för studie- och yrkesorientering i 
skolväsendet för barn och ungdomar. 

Arbetsmiljö m.m. 

6 § 
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I paragrafen erinras om att det i arbetsmiljölagen (1977:1160) finns 
bestämmelser om kraven på en god arbetsmiljö samt om att det i vissa 
frågor som rör arbetsmiljön även finns särskilda bestämmelser på andra 
ställen i skollagen. Hit hör exempelvis bestämmelserna i 7–11 §§ om 
elevernas trygghet och studiero, bestämmelsen i 12§ om omhänder-



 
 

 

 

tagande av föremål, bestämmelsen i 2 kap. 20 § om lokaler och 
utrustning samt bestämmelsen i 1 kap. 7 § om skyldigheten att motverka 
kränkande behandling. 

 
7 § 
Enligt paragrafens första mening skall ordningsregler upprättas på varje 
skolenhet. Av bestämmelserna i lagens 3 kap. följer att elever m.fl. skall 
ha inflytande över utbildningen. Redan av detta följer att de skall ha 
inflytande även över ordningsreglernas utformning. Att ordningsregler 
skall upprättas på varje skolenhet innebär att lärare, personal och elever 
vid varje skolenhet skall ges möjlighet att påverka ordningsreglernas 
utformning för just denna skolenhet, vilket betyder att även om en rektor 
ansvarar för flera skolenheter, dessa knappast kommer att kunna ha 
gemensamma ordningsregler. Däremot är det naturligtvis inget som 
hindrar att ordningsreglerna vid de olika skolenheterna får en likartad 
utformning och ett likartat innehåll. 

Det är alltså, som också angetts i avsnitt 9.3, eftersträvansvärt att 
ordningsreglerna tas fram gemensamt av rektor, elever och personal. Av 
paragrafens andra mening följer emellertid att det är rektor som har 
ansvaret för att ordningsregler upprättas i enlighet med bestämmelserna i 
paragrafen. 

Trygghet och studiero 

Bestämmelserna i 8–12 §§ ger rektor och lärare rätt att vidta vissa 
åtgärder, som annars inte skulle vara tillåtna, för att tillförsäkra eleverna 
trygghet och studiero. Det bör dock särskilt framhållas att såväl rektor 
och lärare som annan i skolan verksam personal i vissa fall kan ha en rätt 
att ingripa som är grundad redan på allmänna nöd- eller nödvärnsregler. 
Med stöd av dessa rättigheter torde exempelvis en lärare i de flesta fall ha 
rätt att handgripligen sära på elever som är inbegripna i ett slagsmål. 
Bestämmelserna i 8–12 §§ innebär inte någon inskränkning av denna rätt 
utan är endast avsedda att ge rektor och lärare möjlighet att vidta åtgärder 
därutöver. 
 
8 § 
Paragrafen är ny men motsvarar till viss del de bestämmelser om 
disciplinära åtgärder respektive åtgärder för elevers tillrättaförande som 
tidigare funnits i 6 kap. 9–10 §§ grundskoleförordningen (1994:1194), 
6 kap. 6–7 §§ särskoleförordningen (1995:206), 7 kap. 10–11 §§ 
specialskoleförordningen (1995:401), 5 kap. 2 § sameskolförordningen 
(1995:205) och 6 kap. 21–22 §§ gymnasieförordningen (1992:394). 

Av första stycket följer att rektor, för att ingripa i en akut situation eller 
i avvaktan på att en utredning enligt 14 § färdigställs, får vidta de 
åtgärder är nödvändiga för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero. 
Av 11 § följer vissa begränsningar i vilka åtgärder som får vidtas med 
stöd av denna bestämmelse. Åtgärder som kan komma i fråga är bland 
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annat hur och var utbildningen eller lektionstiden tillfälligt skall anordnas 
för en elev i avvaktan på utredning om hur en situation långsiktigt skall 
lösas. Det kan i sådana fall även bli aktuellt att provisoriskt förlägga 
elevens utbildning till en annan skolenhet. Om den andra skolenheten 
leds av en annan rektor krävs naturligtvis att rektorerna är överens om att 
elevens utbildning tillfälligt skall förläggas till den andra skolenheten. 
Det kan vidare handla om att temporärt lägga om undervisningen så att 
personal och elever får möjlighet att diskutera en uppkommen situation. 
Rektor i grundskolan, specialskolan och sameskolan har vidare enligt 
10 § möjlighet att besluta om att en elev skall stanna kvar i skolan efter 
skoltidens slut. Bestämmelser om disciplinära åtgärder, bl.a. avstängning 
och förvisning, i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan finns i 12 kap. 
23–27 §§ respektive 14 kap. 13–17 §§.  

Av andra stycket följer att åtgärderna måste vara tidsbegränsade och 
att de endast i sådana undantagsfall där synnerliga skäl föreligger får 
gälla för en längre tid än två veckor. Sådana synnerliga skäl kan 
exempelvis vara att en utredning enligt 14 § visar sig bli så omfattande 
att den med nödvändighet kräver längre tid än två veckor. Åtgärderna får 
dock aldrig gälla för en längre tid än fyra veckor. I de fall där rektor har 
ingripit för att komma till rätta med en akut situation ligger det i sakens 
natur att åtgärderna endast skall vara kortvariga, varför de tidsgränser 
som anges i andra stycket främst får anses hänförliga till sådana 
situationer där rektor ingripit i avvaktan på en utredning. 

 
9 § 
Paragrafen är ny men motsvarar, liksom den föregående paragrafen, till 
viss del de bestämmelser om disciplinära åtgärder respektive åtgärder för 
elevers tillrättaförande som funnits i 6 kap. 9–10 §§ grundskoleför-
ordningen (1994:1194), 6 kap. 6–7 §§ särskoleförordningen (1995:206), 
7 kap. 10–11 §§ specialskoleförordningen (1995:401), 5 kap. 2 § same-
skolförordningen (1995:205) och 6 kap. 21–22 §§ gymnasieförordningen 
(1992:394). 
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Av paragrafen följer att en lärare, under pågående undervisning eller 
då eleverna annars står under ledning av läraren, får vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero. 
Tillfällen under vilka undervisning inte pågår men då eleverna ändå får 
sägas stå under ledning av läraren kan exempelvis vara vid raster eller 
skolmåltider. I likhet med vad som gäller för föregående paragraf följer 
av 11 § vissa begränsningar i vilka åtgärder som får vidtas med stöd av 
denna bestämmelse. Åtgärder som kan komma i fråga kan exempelvis 
vara att ge elever tillsägelser, att sära på elever som stör undervisningen, 
att utvisa elever från undervisningslokalen, att ålägga eleven att stanna 
kvar efter skoldagens slut enligt 10 § eller att anmäla eleven till rektor för 
vidare åtgärder. Att lärarens åtgärder skall vidtas under tid då eleverna 
står under ledning av läraren innebär att åtgärderna, utom såvitt gäller 
eventuellt åläggande om kvarstannande efter skoldagens slut, senast skall 
upphöra vid den tidpunkt då eleverna inte längre står under ledning av 
läraren, t.ex. vid lektionstidens slut. Om behov av trygghetsskapande 



 
 

 

 

åtgärder kvarstår efter denna tidpunkt är det alltså rektor, som i enlighet 
med bestämmelserna i 8 §, skall vidta dessa åtgärder.  

 
10 § 
Av bestämmelsen framgår att rektor eller lärare i grundskolan, 
specialskolan och sameskolan får ålägga en elev att under uppsikt stanna 
i skolan under högst en timme efter skoldagens slut. Elever i andra 
skolformer som motsvarar grundskolan får på grund av förbudet mot att 
vidta åtgärder som begränsar elevernas grundläggande fri- och rättigheter 
i nästföljande paragraf, inte åläggas att stanna kvar i skolan efter 
skoldagens slut eftersom det skulle innebära en utökning av skolplikten 
för vilken laglig grund saknas. Liksom tidigare saknas möjligheter att 
ålägga en elev i gymnasieskolan att kvarstanna i skolan efter skoldagens 
slut. Bestämmelsen har sitt ursprung i 6 kap. 9 § andra stycket 
grundskoleförordningen (1994:1194) och 7 kap. 10 § andra stycket 
specialskoleförordningen (1995:401). Av 5 kap. 2 § sameskol-
förordningen (1995:205) har tidigare framgått att bland andra 
bestämmelserna om disciplinära åtgärder i 6 kap. 9 § 
grundskoleförordningen även skall tillämpas vid sameskolan. 

 
11 § 
Paragrafen innehåller bestämmelser som begränsar vilka åtgärder som får 
vidtas enligt 8–10 §§. Av första stycket framgår bland annat att 
åtgärderna skall vara framåtsyftande, vilket innebär att åtgärder inte får 
vidtas i bestraffningssyfte. Av andra meningen framgår att åtgärderna 
skall vara proportionerliga. I detta ligger bland annat att kollektiv 
bestraffning inte får förekomma, vilket följer redan av de principer som 
gäller för den svenska rättsordningen. Av meningen framgår också att 
åtgärderna inte får inskränka elevens rätt till utbildning. Det innebär 
bland annat att en elev som utvisats från undervisningslokalen skall 
beredas möjlighet att på annat sätt tillgodogöra sig den undervisning som 
eleven på grund av utvisningen inte kunnat ta del av. 

Av andra stycket följer att åtgärder som grundas endast på 
bestämmelserna i 8 eller 9 § inte får innebära någon inskränkning av de 
grundläggande fri- och rättigheter som avses i 2 kap. regeringsformen. 
Bestämmelsen innebär bland annat att åtgärderna inte – utan stöd därför 
även på annat håll – får inskränka elevernas rätt till yttrandefrihet och 
informationsfrihet. Att i vissa fall åtgärder får vidtas mot brottsliga 
beteenden, såsom hets mot folkgrupp, uppvigling, förolämpning eller 
förtal följer av annan lagstiftning. Skollagens bestämmelser innebär 
ingen inskränkning dessa rättigheter. Att någon inskränkning av de 
grundläggande fri- och rättigheterna inte får ske tydliggör också att 
varken kroppsstraff eller frihetsberövande i någon form kan komma 
ifråga. Däremot får eleverna i grundskolan, specialskolan och 
sameskolan, trots att den därigenom utökade skolplikten kan uppfattas 
som en inskränkning av deras rörelsefrihet, åläggas kvarstannande i 
skolan efter skoldagens slut med stöd av bestämmelserna i 10 §. 
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Bestämmelsen i tredje stycket är nödvändig eftersom enskilda huvud-
män inte omfattas av regeringsformens bestämmelser på detta område. 
Att bestämmelserna i paragrafens första stycke gäller även för enskilda 
huvudmän följer dock redan av skollagen. 

Omhändertagande av föremål 

12 § 
Paragrafen är ny och reglerar omhändertagande av föremål från elever. 
Av första stycket följer att rektor och lärare har rätt att ta hand om elevers 
föremål och alltså rubba elevers besittning av föremål som antingen 
används på ett sätt som är störande för skolverksamheten eller som kan 
utgöra en fara för säkerheten i skolan. Omhändertagande av föremål av 
andra skäl, exempelvis i bestraffningssyfte, får inte förekomma. Vad 
gäller den först nämnda kategorin av föremål, sådana som används på ett 
sätt som är störande för skolverksamheten, är det alltså inte föremålet i 
sig utan sättet på vilket det används i skolan som utgör grunden för 
omhändertagandet. Det kan exempelvis röra sig om en mobiltelefon eller 
en leksak som används under lektionstid och som stör undervisningen. 
Den andra kategorin av föremål kan utgöras såväl av föremål som redan i 
sig utgör en fara för säkerheten i skolan, exempelvis pyrotekniska 
attiraljer eller kemikalier. Men det kan också röra sig om föremål som 
endast genom ett förmodat användningssätt skulle kunna utgöra en fara 
för säkerheten såsom en kniv eller något annat verktyg, någon form av 
berusningsmedel eller en leksak vilken skulle kunna komma att användas 
på ett sätt så att fara uppstår, t.ex. en slangbåge. 

Av andra stycket följer att ett omhändertaget föremål i normalfallet 
skall återlämnas senast vid skoldagens slut. Avsikten är dock att 
omhändertagen egendom skall återlämnas så snart omhändertagandet inte 
längre behövs för att syftet med åtgärden skall uppnås. Om eleven vid 
upprepade tillfällen medfört föremål som avses i första stycket eller om 
det med hänsyn till föremålets beskaffenhet annars finns särskild 
anledning därtill får dock återlämnande av föremålet anstå till dess 
vårdnadshavaren har kontaktats. Om en underårig elev vid upprepade 
tillfällen medtar föremål som omfattas av första stycket innebär 
bestämmelserna att det upprepade beteendet i sig utgör grund för att ta 
kontakt med vårdnadshavaren för att diskutera den uppkomna 
situationen. Föremål, vars medtagande motiverar att återlämnandet får 
anstå och kontakt tas med vårdnadshavaren redan vid första tillfället 
torde i allmänhet vara sådana att de utgör en fara för säkerheten i skolan. 
Det kan t.ex. röra sig om alkoholhaltiga drycker eller sådana föremål som 
omfattas av fjärde stycket. Det ligger i sakens natur att bestämmelserna 
om kontakt med vårdnadshavaren endast träffar elever som är omyndiga. 
Om eleven har fyllt arton år, och det omhändertagna föremålet inte 
omfattas av det fjärde stycket, skall föremålet sålunda alltid återlämnas 
till eleven senast vid skoldagens slut.  
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Av tredje stycket följer att rektor eller den rektor utsett skriftligen skall 
dokumentera omhändertagande av föremål som inte återlämnas senast 
vid skoldagens slut. Eftersom ett omhändertaget föremål i normalfallet 
skall återlämnas så snart det kan ske utan att syftet med åtgärden förfelas 
kommer de flesta omhändertaganden att vara av högst tillfällig karaktär, 
exempelvis till lektionspassets slut. Att i alla sådana fall kräva skriftlig 
dokumentation har ansetts alltför administrativt betungande för att 
motivera ett sådant krav. 

Av fjärde stycket följer att vissa föremål i stället för att återlämnas 
snarast skall lämnas till närmaste polismyndighet. Det kan röra sig om 
narkotiska preparat, om brottsverktyg (t.ex. en dyrk eller sprayburkar 
med färg som befaras komma till användning vid skadegörelse) eller om 
en kniv eller något annat föremål som omfattas av lagen (1988:254) om 
förbud beträffande knivar och andra farliga föremål och sålunda inte utan 
befogad anledning får innehas på skolområdet. Att överlämnandet till 
polismyndigheten skall ske snarast innebär att det skall ske så snart det är 
praktiskt möjligt. Även omhändertagandet av dessa föremål skall 
dokumenteras enligt tredje stycket. 

Elevernas utveckling mot målen 

13 § 
Paragrafen, som är ny, anger den övergripande målsättningen som skall 
utmärka utbildningen inom alla skolformer. Bestämmelsen ligger till 
grund för vad som närmare föreskrivs i läroplanerna om undervisningens 
individualisering. Utbildningen skall enligt 1 kap. 5 § vara likvärdig var-
helst den anordnas i landet. Detta innebär att undervisningen skall vara 
likvärdig sett ur elevens perspektiv. Undervisningen skall inte utformas 
på samma sätt för alla och överallt utan den skall ta hänsyn till elevernas 
olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Begreppet ”utbildningens 
mål” har valts som ett generellt begrepp för att träffa samtliga skolformer 
som regleras i lagen. Med utbildningens mål avses såväl nationella mål 
att sträva mot och mål att uppnå som de mål skolan själv ställer upp. 
Regleringen innebär självfallet inte att huvudmannen kan nöja sig med 
att en elev inte uppnår de mål som minst skall uppnås. Syftet med 
formuleringen av bestämmelsen är att markera att ambitionen måste vara 
högre än så. 

Enligt 2 § första stycket skall även elevhälsan stödja elevernas 
utveckling mot utbildningens mål. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 9.4. 
 

14 § 
Bestämmelsen är ny. 

En elevs svårigheter skall i första hand lösas inom ramen för den 
allmänna bestämmelsen om lärande och personlig utveckling enligt 13 §. 
En elev kan emellertid behöva ytterligare stöd eller annat stöd än det som 
skall ges enligt 13 §. Sådant stöd benämns särskilt stöd. 
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I första stycket regleras i vilka situationer behovet av särskilt stöd skall 
utredas. Bestämmelsen har sin motsvarighet i hittillsvarande reglering i 
skolformsförordningarna om åtgärdsprogram. Utredning skall inledas så 
snart det finnas grundad anledning befara att eleven kan behöva särskilt 
stöd. Med uttrycket ”andra svårigheter i sin skolsituation” avses sådana 
situationer där en elev behöver särskilt stöd även om det just då inte finns 
anledning befara att han eller hon inte skall nå de mål som minst skall 
nås enligt läroplan och kursplaner. Det kan gälla elever med svårigheter 
som längre fram i utbildningen kan leda till minskad måluppfyllelse om 
inte behovet utreds och möts av insatser. 

Rektor ansvarar för att en utredning genomförs. I vissa fall kan en 
utredning göras snabbt och enkelt. I andra fall kan det behövas en mer 
omfattande utredning. Någon tidsgräns för hur lång tid utredningen får ta 
kan inte anges. I sammanhanget måste dock beaktas att rektorns beslut 
om tillfälliga åtgärder enligt 8 § är begränsad till två veckor och, om det 
finns synnerliga skäl, fyra veckor. Givetvis är det nödvändigt att eleven 
och, i förekommande fall, vårdnadshavaren ges möjlighet att medverka i 
utredningen. Av paragrafen framgår att samråd bör ske med företrädare 
för elevhälsan. Bestämmelsen innebär att samråd inte behöver ske i 
situationer när ett samråd med elevhälsan inte framstår som 
ändamålsenligt. Det är vidare naturligt att elevens klassföreståndare eller 
motsvarande, och annan berörd personal medverkar i utredningen. I vissa 
fall kan det även vara nödvändigt att samarbeta med andra verksamheter, 
till exempel socialtjänsten, verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade eller barn- och ungdoms-
psykiatrin. Givetvis måste kontakter under utredningen ske med 
beaktande av gällande sekretessbestämmelser. Den samlade bedöm-
ningen av utredningens resultat ligger till grund för de beslut om åtgärder 
som skall tas upp i ett åtgärdsprogram enligt 15 §. 

Enligt andra stycket skall en elev ges särskilt stöd om utredningen 
visar att han eller hon behöver sådant stöd. För elever i grundskolan, 
obligatoriska särskolan, specialskolan och sameskolan skall det särskilda 
stödet ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven 
skall nå de mål som minst skall uppnås enligt läroplanen och 
kursplanerna. Uttrycket ”på det sätt och i den omfattning” markerar att 
det inte bara gäller stöd i en viss omfattning utan att man även bör 
överväga på vilket sätt stödet bäst kan ges. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 9.4. 

Åtgärdsprogram 

15 § 
Enligt första stycket skall ett åtgärdsprogram utarbetas för en elev som 
skall ges särskilt stöd. Programmet skall användas av eleven och skolan 
för att planera och utveckla hela den pedagogiska verksamheten för 
eleven. Arbetet med åtgärdsprogrammet skall utgå från elevens behov, 
elevens styrkor och svårigheter samt vilka hinder och möjligheter som 
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finns i elevens omgivning. Arbetet skall omfatta elevens hela skol-
situation. Genom uppföljning och utvärdering kan programmet användas 
som underlag för elevens framsteg och behov av stöd. Vissa former av 
särskilt stöd framgår särskilt av 16 och 17 §§. I förtydligande syfte har 
angetts att det skall framgå av åtgärdsprogrammet om särskilt stöd skall 
ges i de former som anges i 16 § andra stycket eller 17 §. 

Vid utarbetandet av åtgärdsprogrammet förutsätts att samråd sker 
berörd personal på samma sätt som vid en utredning enligt 14 § (se 
kommentaren till 14 §). Av andra stycket följer att samråd skall ske med 
eleven och, i förekommande fall, vårdnadshavaren. Strävan skall alltid 
vara att de berörda kan komma överens om innehållet i ett åtgärds-
program. Bestämmelsen i andra stycket innebär emellertid inte att skol-
personalen, eleven och vårdnadshavaren i samtliga fall måste vara 
överens om programmet. 

Det är, enligt tredje stycket, rektor, eller den som rektor gett i uppdrag 
att utföra denna uppgift, som har det slutliga avgörandet. Av 
bestämmelsen framgår vidare att ett beslut om att åtgärdsprogram inte 
skall utarbetas formellt måste fattas om en utredning enligt 14 § första 
stycket visar att eleven inte behöver särskilt stöd. Rektor kan delegera 
uppgiften att besluta om åtgärdsprogram till någon annan, till exempel en 
lärare i arbetslaget. Av bestämmelsen framgår att rektor i vissa fall inte 
får delegera uppgiften. Åtgärdsprogrammet utgör ett beslut och skall 
dateras. Det bör upprättas i en särskild handling och undertecknas av 
beslutsfattaren. 

Den som beslutet rör får enligt 21 kap. 12 § överklaga beslutets laglig-
het till Skolväsendets överklagandenämnd. Som framgår av kom-
mentaren till 16 § andra stycket och 17 § nedan får beslut som har fattas 
med stöd av dessa paragrafer överklagas till Skolväsendets över-
klagandenämnd för överprövning i sak. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 9.4. 

Vissa former av särskilt stöd 

16 § 
Av paragrafen framgår att det särskilda stödet får ges utanför den 
gemenskap och gruppering där eleven vanligtvis ingår endast om det 
finns särskilda skäl. Det särskilda stödet kan ersätta annan undervisning 
eller vara ett komplement till den. Detta innebär till exempel att ett ämne 
kan tas bort helt eller delvis under en period för att öka undervisningen i 
ett annat ämne. Stödet kan också ges vid en annan skolenhet, till exempel 
vid ett skoldaghem eller en annan enhet där förutsättningar finns för att 
ge stödet. En förutsättning för stöd vid en annan skolenhet är att det är 
möjligt att flytta eleven enligt bestämmelserna i respektive skolforms-
kapitel om placering vid skolenhet. Paragrafen har sitt ursprung i 5 kap. 
4 § och 5 § första och andra styckena grundskoleförordningen 
(1994:1194) och motsvarande bestämmelser för övriga skolformer 
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Ett beslut om åtgärder enligt förevarande paragraf skall anges i ett 
åtgärdsprogram. Om beslutet avser särskilt stöd i en annan elevgrupp 
eller enskilt får beslutet enligt 21 kap. 11 § 1 överklagas till Skol-
väsendets överklagandenämnd.  

Paragrafen behandlas i avsnitt 9.4. 
 

17 § 
Bestämmelsen har delvis sin motsvarighet i hittillsvarande bestämmelser 
i 5 kap. 10 § grundskoleförordningen (1994:1194), 5 kap. 8 § särskole-
förordningen (1995:206), 6 kap. 7 § specialskoleförordningen (1995:401) 
och 3 kap. 13 § sameskolförordningen (1995:205). Här ges emellertid en 
möjlighet att anpassa utbildningen utöver vad som följer av dessa 
bestämmelser genom att den möjliggör avvikelser från de mål som 
annars gäller för utbildningen. Bestämmelsen avser situationer när andra 
stödåtgärder inte har gett resultat, till exempel för skoltrötta elever eller 
elever som av andra skäl inte är tillgängliga för utbildning. För 
skolpliktiga elever i de högre årskurserna får utbildningen delvis 
förläggas till en arbetsplats utanför skolan. Eleven skall dock alltid få en 
utbildning som så långt möjligt är likvärdig med övrig utbildning på 
skolan. Avsikten är att arbetsplatsförlagd utbildning skall regleras på 
förordningsnivå på samma sätt som i dag. 

Ett beslut om anpassad studiegång enligt denna bestämmelse skall 
anges i ett åtgärdsprogram. Beslutet får enligt 21 kap. 11 § 2 överklagas 
till Skolväsendets överklagandenämnd. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 9.4. 

Information om elevens utveckling 

18 § 
En allmän bestämmelse om den löpande informationen om elevens 
utveckling har tagits in i förevarande paragraf. Bestämmelsen avser alla 
skolformer utom förskolan. Bestämmelser om samtal om barnets 
utveckling i förskolan finns i 6 kap. 10 §. 

Paragrafen motsvarar den inledande meningen i hittills gällande 
bestämmelser om utvecklingssamtal som i 7 kap. 2 § grundskoleförord-
ningen (1994:1149), 7 kap. 1 § särskoleförordningen (1995:206), 8 kap. 
1 § specialskoleförordningen (1995:401) och 5 kap. 3 § sameskolförord-
ningen (1995:205). Bestämmelsen är ny för gymnasieskolan (jfr 7 kap. 
19 § gymnasieförordningen [1992:394]). Vem som skall informera 
eleven och vårdnadshavaren har inte angetts. Givetvis är det ofta den 
undervisande läraren eller elevens mentor/klassföreståndare som ligger 
närmast till hand. Det finns ytterligare bestämmelser om utvecklings-
samtal och andra former för information i respektive skolformskapitel. 

Betyg 
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Av andra stycket framgår vad som gäller om någon annan lärare än 
som anges i paragrafens första stycke ansvarar för undervisningen vid 
den tidpunkt betyget skall sättas. Av bestämmelsen följer att betyget i 
sådant fall skall beslutas gemensamt av den undervisande läraren och en 
lärare som uppfyller kraven för anställning utan tidsbegränsning enligt 2 
kap. 14 eller 15 §. 

Bestämmelserna om betyg i dagens skolformsförordningar har i stor 
utsträckning överförts till lagen. Av första stycket framgår att utöver i 
skollagen kan bestämmelser om betyg komma att finnas i kommande 
föreskrifter från regeringen. 

Bestämmelsen i andra stycket avser till exempel skolor som tillämpar 
Waldorfpedagogik som inte avser att sätta betyg. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 9.6.3. 
 

20 § 
Rektorns ansvar enligt 2 kap. 8 § andra stycket innebär bland annat att 
rektor skall verka för att betygssättningen sker i enlighet med lag och 
andra författningar. I förevarande paragraf erinras om detta ansvar. Syftet 
är att särskilt markera rektorns ansvar för en likvärdig och rättvis 
betygssättning. 

 
21 § 
Bestämmelsen avser de grunder som gäller för samtliga elever, dvs. vad 
som gäller enligt bestämmelserna i skollagen, aktuell läroplan, 
betygskriterierna och kursplanerna. Denna information lämnas i början 
av det aktuella utbildningsavsnittet och kan med fördel lämnas kollektivt 
till eleverna. Bestämmelser i denna lag om grunderna för 
betygssättningen finns i respektive skolformskapitel. 

 
22 § 
Huvudregeln om vem som får sätta betyg framgår av första stycket.  

Det kan vara flera lärare som ansvarar för undervisningen vid den 
tidpunkt betyget skall sättas. När det gäller betyg i ett ämnesblock anses 
de lärare som har bedrivit undervisningen även i de ämnen som har 
avslutats i blocket ansvara för undervisningen vid den tidpunkt betyg 
skall sättas. När flera lärare ansvarar för undervisningen följer av första 
stycket att betyget skall beslutas av dem gemensamt. Om de inte kan 
enas skall enligt 23 § betyget beslutas av rektor. 

Enligt tredje stycket skall rektor utse en lärare som uppfyller kraven i 2 
kap. 14 eller 15 § som skall fullgöra uppgiften att sätta betyg tillsammans 
med den som ansvarar för undervisningen. Av 2 kap. 8 och 9 §§ följer att 
det ankommer på rektor att i sin planering av personalens 
ansvarsområden utse sådana lärare. I första hand bör rektor utse en lärare 
som har en utbildning eller kompetens för undervisning i det ämne som 
skall bedömas. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 9.7.3. 
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Paragrafen ersätter motsvarande bestämmelse i 7 kap. 5 § grundskole-
förordningen (1994:1149), 7 kap. 4 § andra stycket särskoleförordningen 
(1995:206), 8 kap. 5 § specialskoleförordningen (1995:401), 7 kap. 3 § 
första stycket gymnasieförordningen (1992:394) och 7 kap. 3 § i 
förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan. 

 
24 § 
Bestämmelsen är ny.  

Av paragrafen följer att en elev eller vårdnadshavare har rätt att i 
efterhand få upplysningar om skälen för ett beslutat betyg. Bestämmelsen 
träffar samtliga beslut om betyg, dvs. även terminsbetyg i de 
obligatoriska skolformerna som inte utgör slutbetyg.  

 
25 § 
Paragrafen ersätter hänvisningen till bestämmelsen om rättelse i 26 § 
förvaltningslagen (1986:223) som i dag finns i 7 kap. 17 § grundskole-
förordningen (1994:1149), särskoleförordningen (1995:206), 8 kap. 19 § 
specialskoleförordningen (1995:401), 7 kap. 18 § gymnasieförordningen 
(1992:394) och 7 kap. 10 § förordningen (1994:741) om gymnasie-
särskolan. 

 
26 § 
Bestämmelsen, som är ny, är utformad med 27 § förvaltningslagen 
(1986:223) som förebild.  

Den första förutsättningen i första stycket för att den eller de som har 
satt betyget eller – i förekommande fall – rektor skall vara skyldig att 
ändra sitt betygsbeslut, är att beslutet är uppenbart oriktigt. Detta innebär 
normalt inte någon mera ingående granskning av grunderna för beslutet 
annan än då det finns särskild anledning till det.  

Att en elev åberopar nya omständigheter är ett exempel på faktorer 
som ibland gör att beslutet i efterhand framstår som uppenbart oriktigt. 
Dessa omständigheter måste dock hänföra sig till det ursprungliga 
beslutet. Det är inte möjligt att ändra betyget med stöd av denna paragraf 
på grund av att eleven i efterhand, i tiden efter att betygsbeslutet har 
fattats, visat att han eller hon har de kunskaper som krävs för ett visst 
betyg. Ett förbiseende eller en felbedömning som beslutsfattaren (eller 
beslutsfattarna) själv upptäcker kan också ge anledning till ändring. 
Uttrycket "uppenbart oriktigt" är avsett att täcka även fall då beslutet 
visserligen framstod som riktigt vid tillkomsten men senare inträffande 
omständigheter gör att betyget uppenbart framstår som felaktigt.  

Som en andra förutsättning för skyldigheten att ändra beslutet gäller att 
ändringen av beslutet kan göras snabbt och enkelt. Det innebär att 
skyldigheten normalt inte gäller när det krävs ytterligare utredning i 
ärendet. 
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Om de angivna förutsättningarna är uppfyllda, skall ett nytt beslut 
fattas som ändrar det tidigare betygsbeslutet. Som förutsättningarna 
enligt paragrafen är utformade kommer bara klart oriktiga beslut att 
omfattas av skyldigheten att ändra beslutet. 



 
 

 

 

Av andra stycket följer att det är rektor som skall göra bedömningen 
och fatta ett nytt beslut under vissa i punkterna närmare angivna 
omständigheter. Förutsättningarna i första stycket gäller även en sådan 
prövning. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 9.7.5. 

Prövning för betyg 

27 § 
I första stycket erinras om att det finns särskilda bestämmelser om 
prövning för betyg i skolformskapitlen. Bestämmelserna i skolforms-
kapitlen motsvarar hittillsvarande bestämmelser i skolformkapitlen. När 
det gäller gymnasieskolan är emellertid avsikten att bestämmelser om 
prövning även framdeles skall finnas i förordning. Därför har ett 
bemyndigande till regeringen att meddela sådana bestämmelser tagits in i 
dessa skolformskapitel. 

Andra stycket innehåller ett bemyndigande för regeringen att meddela 
föreskrifter om skyldighet för enskild som vill genomgå prövning att 
betala en avgift som tillfaller skolhuvudmannen. 

5 kap.  Skolplikt och motsvarande rätt till utbildning 

Inledande bestämmelser 

1 § 
Paragrafens första och andra stycke motsvarar 3 kap. 1 § i 1985 års skol-
lag. Med bosatt i landet avses enligt 22 kap. 1 § första stycket den som 
skall vara folkbokförd här enligt folkbokföringslagen (1991:481). 
Motiven till hittillsvarande bestämmelse i 1985 års skollag som 
motsvarar andra stycket i förevarande paragraf finns i prop. 1985/86:10 
s. 82. 

Paragrafens tredje stycke innehåller en hänvisning till bestämmelserna 
i 22 kap. 1 § andra stycket. Av den bestämmelsen framgår vilka barn och 
ungdomar som vid tillämpningen av skollagen skall anses bosatta i landet 
trots att de inte är folkbokförda här. De barn och ungdomar som anges 
där har inte skolplikt men samma rätt till utbildning som skolpliktiga 
barn. En elev som utnyttjar sin rätt till utbildning utan att ha skolplikt 
skall, enligt 10 §, delta i verksamheten på samma sätt som en skolpliktig 
elev. 

 
2 § 
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Paragrafens första mening motsvarar i princip 3 kap. 1 § andra stycket i 
1985 års skollag. Här erinras om den bestämmelse i 2 kap. 21 § 
regeringsformen som innebär att alla barn som är skolpliktiga har rätt att 
kostnadsfritt få grundläggande utbildning i allmän skola. Denna rätt till 
utbildning är följaktligen en grundläggande fri- och rättighet som är 



 
 

 

 

skyddad av grundlag. Med hänsyn till förändringen av begreppen i den 
nya skollagen har i förevarande paragraf begreppet ”utbildning inom det 
offentliga skolväsendet” bytts ut mot begreppet ”utbildning inom 
skolväsendet för barn och ungdomar med offentlig huvudman”. De 
utbildningar som avses är grundskola, obligatorisk särskola, specialskola 
och sameskola som anordnas av en offentlig huvudman. 

Staten garanterar inte någon rätt till utbildning i en fristående skola 
eller i någon annan skola med enskild huvudman. Däremot följer av 3 § 
att skolplikten kan fullgöras i de nämnda skolformerna oavsett om 
utbildningen bedrivs av en offentlig eller en enskild huvudman. Av 
2 kap. 4 § framgår inom vilka skolformer enskilda kan bedriva utbild-
ning. 

 
3 § 
Av paragrafens första stycke följer att skolplikten skall fullgöras i 
grundskolan om den inte skall fullgöras i obligatoriska särskolan, 
specialskolan eller sameskolan eller fullgörs enligt bestämmelserna i 
17 kap. Bestämmelsen motsvarar i huvudsak 3 kap. 2 och 3 §§ samt 
8 kap. 3 § i 1985 års skollag. 

Bestämmelsen i andra stycket 1 motsvarar 3 kap. 3 § andra stycket i 
1985 års skollag. Formuleringen av målen har förändrats i förtydligande 
syfte. Någon förändring i sak är dock inte avsett. Av 22 kap. 6 § framgår 
att vad som gäller barn och ungdomar med utvecklingsstörning även 
skall gälla barn och ungdomar med vissa andra funktionshinder. 

I andra stycket 2 anges specialskolans målgrupp. Den finns också 
definierad i 10 kap. 2 §. 

Enligt andra stycket 3 får andra barn än barn till samer fullgöra sin 
skolplikt i sameskolan om det finns särskilda skäl. Som exempel på ett 
särskilt skäl kan nämnas att ett barn från en ort med sameskola men utan 
kommunal grundskola tvingas att åka till en annan ort med kommunal 
grundskola om han eller hon inte får gå i sameskolan (se vidare för-
arbetena till motsvarande bestämmelse i 1985 års skollag, prop. 
1985/86:10 s. 118). Eftersom sameskolan endast omfattar årskurs 1-6 kan 
självfallet inte resterande del av skolplikten fullgöras i sameskolan. 

Till skillnad mot tidigare omfattas även utbildning vid en fristående 
skola av förevarande paragraf. Bestämmelserna är tillämpliga även när 
någon som inte är skolpliktig ges utbildning i de aktuella skolformerna. 
Detta följer av att dessa barn enligt 1 § tredje stycket har samma rätt till 
utbildning som skolpliktiga barn. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 10.2. 
 

4 §    
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I paragrafen anges vilken instans som skall avgöra om förutsättningar 
föreligger för utbildning i obligatoriska särskolan, specialskolan eller 
sameskolan. Bestämmelsen motsvarar delvis 3 kap. 4 § och 8 kap. 6 § i 
1985 års skollag. Den gäller såväl när ett barn första gången skall börja 
fullgöra sin skolplikt som när ett byte av skolform övervägs för en elev 
som redan har påbörjat en utbildning. Av 7 § följer att bestämmelsen 



 
 

 

 

även gäller för barn som påbörjar en utbildning för skolpliktiga ett år 
innan skolplikten inträder. 

Bestämmelsen innebär vidare att det inte längre finns någon reglering 
om vem som får väcka frågan om prövning av frågan om i vilken 
skolform ett barn skall tas emot. Den saken får avgöras enligt allmänna 
förvaltningsrättsliga principer, vilket innebär att vårdnadshavaren 
fortfarande har möjlighet att ta initiativ till en prövning av i vilken 
skolform barnet skall gå. 

Beslut enligt denna paragraf får enligt 21 kap. 8 § första stycket 1, 9 § 
första stycket 1 och 10 § första stycket 1 överklagas till Skolväsendets 
överklagandenämnd. 

 
5 §    
Paragrafens första stycke motsvarar 3 kap. 6 § i 1985 års skollag med 
undantag för att den nu även gäller fristående skola med grundskola och 
obligatorisk särskola. 

Andra stycket saknar motsvarighet i 1985 års skollag. Däremot finns 
motsvarande bestämmelser utbildning med offentlig huvudman i 4 kap. 
4 § grundskoleförordningen (1994:1194) och 6 kap. 1 § särskole-
förordningen (1995:206). Någon ändring i sak är inte avsedd förutom att 
bestämmelsen nu även gäller fristående skola med grundskola och 
obligatorisk särskola. 

Av tredje stycket följer att en integrerad elev alltjämt är elev i den 
ursprungliga skolformen och underkastad de regler som gäller för den 
skolformen, till exempel när det gäller utbildningens omfattning och 
innehåll. Eftersom undervisningen bedrivs enligt andra bestämmelser är 
det nödvändigt med en möjlighet till undantag från de bestämmelser som 
gäller för elevens ursprungliga skolform.  

Rektor för den skolenhet där eleven får sin undervisning har därför fått 
möjlighet att göra de undantag från dessa bestämmelser som krävs med 
hänsyn till undervisningens uppläggning. Frågan om undantag skall 
göras och, i så fall i vilken omfattning, skall avgöras i varje enskilt fall. 

Skolpliktens inträde och skolstarten 

6 §    
Paragrafens första och andra stycken motsvarar bestämmelserna i 3 kap. 
7 § i 1985 års skollag. De förändringar som har gjorts är endast av 
förtydligande och redaktionell karaktär.  

I tredje stycket har preciserats att det är hemkommunen som har att 
fatta beslut om att fullgörandet av skolplikten skall skjutas upp. Vad som 
avses med hemkommun anges i 22 kap. 4 §. 

Kommunens beslut i frågan om uppskjuten skolplikt kan enligt 
21 kap. 8 § första stycket 2 överklagas till Skolväsendets överklagande-
nämnd. 

 
7 §    
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Paragrafen motsvarar 3 kap. 8 § i 1985 års skollag. 

Skolpliktens upphörande och rätt att fullfölja skolgången 

8 §    
Paragrafens första stycke motsvarar 3 kap. 10 § i 1985 års skollag. 

Av andra stycket framgår att skolpliktens upphörande i förtid kopplas 
till frågan om eleven har uppnått de kunskapsmål som har fastställts för 
utbildningen. 

Enligt tredje stycket är det elevens hemkommun som prövar om 
skolplikten skall upphöra i förtid för elever som fullgör sin skolplikt i 
grundskolan eller obligatoriska särskolan. För elever i specialskolan 
prövas frågan av Specialskolemyndigheten. Vad som avses med hem-
kommun anges i 22 kap. 4 §. 

Ett beslut i fråga om skolpliktens upphörande kan enligt 21 kap. 8 § 
första stycket 3 och 9 § första stycket 2 överklagas till Skolväsendets 
överklagandenämnd. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 10.2. 
 

9 §    
I paragrafens första stycke föreskrivs att en elev i grundskolan eller i 
specialskolan alltid skall ha rätt att slutföra den högsta årskursen, även 
om skolplikten upphör dessförinnan. Denna rättighet blir aktuell bland 
annat för barn som har fått sin skolplikt uppskjuten eller som har behövt 
fler år än normalt för att ta sig igenom utbildningen. Det finns inte någon 
begränsning av hur många läsår som skall kvarstå för att eleven skall ha 
rätt att slutföra den högsta årskursen. Av bestämmelser i respektive skol-
formskapitel framgår att grundskolan består av nio årskurser och att 
specialskolan består av tio årskurser. 

Bestämmelsen i första stycket gäller inte en elev med utvecklings-
störning eller en elev med annat funktionshinder som enligt 22 kap. 6 § 
skall jämställas med sådana elever. För dessa gäller i stället 
bestämmelsen i andra stycket. 

Bestämmelsen i andra stycket motsvarar 6 kap. 3 § tredje stycket och 
7 kap. 6 § i 1985 års skollag. 

I tredje stycket regleras en annan situation än den i det första stycket. 
Här ges en elev i grundskolan eller i specialskolan rätt att fullfölja 
utbildningen under ytterligare två läsår efter att skolplikten har upphört. 
Bestämmelsen, som i de flesta fall träffar andra elever än de som avses i 
första stycket, innebär en rätt att gå högsta årskursen i ytterligare två 
läsår, dvs. till och med vårterminen det kalenderår eleven fyller 18 år 
eller, om eleven går i specialskolan, 19 år. Som villkor uppställs 
emellertid att eleven inte har nått upp till de mål som minst skall uppnås 
enligt den läroplan och de kursplaner som gäller för respektive skolform. 

Bestämmelsen i tredje stycket gäller inte en elev med 
utvecklingsstörning eller en elev med annat funktionshinder som enligt 
22 kap. 6 § skall jämställas med sådana elever. 
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Ett beslut av kommunen enligt tredje stycket kan enligt 21 kap. 8 § 
första stycket 4 överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. 

Paragrafens fjärde stycke motsvarar 6 kap. 3 a § i 1985 års skollag. 
Paragrafen behandlas i avsnitt 10.2. 

Deltagande i utbildning 

10 §    
När det gäller skolpliktiga elever motsvarar paragrafens första stycke 
3 kap. 11 § första stycket i 1985 års skollag såvitt avser utbildning som 
anordnas av offentliga huvudmän. Här är dock bestämmelsen tillämplig 
även på fristående skolor. Dessutom har tillämpningsområdet utvidgats 
till även icke skolpliktiga elever som deltar i utbildningen. För dessa 
elever är deltagandet i och för sig frivilligt, men om eleven deltar har han 
eller hon inte rätt att godtyckligt välja bort vissa delar. 

I andra stycket anges den yttersta gränsen för den obligatoriska 
verksamheten. Bestämmelsen motsvarar i huvudsak 3 kap. 11 § tredje 
stycket i 1985 års skollag, 4 kap. 2 § grundskoleförordningen 
(1994:1194), 4 kap. 2 § särskoleförordningen (1995:206) och 5 kap. 2 § 
specialskoleförordningen (1995:401) såvitt avser utbildning som 
anordnas av offentliga huvudmän. Här träffar bestämmelserna även 
fristående skolor. Av bestämmelsen i andra stycket framgår indirekt att 
det är tillåtet med icke obligatorisk verksamhet utöver vad som anges 
här. 

Sedan tidigare har det varit möjligt att efter samråd med en elevs 
vårdnadshavare och efter att ha hört elevvårdskonferensen besluta om 
andra lärotider för en elev i den obligatoriska särskolan och i 
specialskolan om det finns särskilda skäl med hänsyn till elevens fysiska 
och psykiska förutsättningar (4 kap. 4 § särskoleförordningen och 5 kap. 
4 § specialskoleförordningen). Av andra styckets tredje mening framgår 
att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer, för elever i 
dessa skolformer, alltjämt skall få meddela föreskrifter om avvikelser 
från bestämmelserna om lärotider. 

Bestämmelsen i tredje stycket är ny. Här förtydligas i lagen en viktig 
del av det samarbete med hemmen och elevens vårdnadshavare som 
följer av andra bestämmelser i skollagen och i läroplanen. För att syftet 
med bestämmelsen skall uppnås är det viktigt att informationen till 
vårdnadshavaren lämnas så snart som möjligt. Rektor, eller den rektor 
utser, skall se till att underrättelse sker. Det är givetvis inget som hindrar 
att rektor uppdrar åt elevens klassföreståndare eller mentor att ta kontakt 
med vårdnadshavaren. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 10.3. 
 

11 §    
Bestämmelsen i första stycket motsvarar 3 kap. 11 § andra stycket första 
meningen i 1985 års skollag när det gäller skolpliktiga elever. Enligt den 
bestämmelsen får en elev beviljas kortare ledighet för enskilda 
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angelägenheter. Ytterligare bestämmelser finns i 6 kap. 8 § grund-
skoleförordningen (1994:1194). Där anges att rektor eller den rektor 
bestämmer får bevilja ledighet sammanlagt tio skoldagar under ett läsår. 
Vidare anges att styrelsen får bevilja längre ledighet om det finns 
synnerliga skäl. Det är dock alltid fråga om sådan ”kortare ledighet” som 
avses i 3 kap. 11 § andra stycket första meningen i 1985 års skollag. 

Den nya bestämmelsen i första stycket innebär att det alltid är rektor, 
eller den rektor bestämmer, som fattar beslutet. Någon förändring i fråga 
om vad som avses med ”kortare ledighet” är inte avsedd. Som redan har 
framgått innebär 10 § att även icke skolpliktiga elever i grundskolan, den 
obligatoriska särskolan, specialskolan och sameskolan är skyldiga att 
delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen. 
Därför omfattas även dessa elever av förevarande bestämmelse om 
ledighet. 

Ett beslut om ledighet måste grundas på en samlad bedömning av 
elevens situation. Bland de omständigheter som normalt bör beaktas kan 
särskilt nämnas frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna 
att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen, hur angelägen 
ledigheten är för eleven samt om eleven fullgör sin skolplikt eller deltar i 
utbildningen utan att vara skolpliktig. Situationer då bestämmelsen skulle 
kunna bli aktuell är till exempel vid vissa resor, familjehögtider eller 
religiösa högtider. 

I andra stycket klargörs att rektor fattar beslut om ledigheten oavsett 
hur lång ledighet det rör sig om. I vissa fall kan det dock vara befogat att 
rektor uppdrar åt någon annan befattningshavare vid den aktuella 
skolenheten att fatta beslut om ledighet. Bestämmelsen har därför 
kompletterats med en sådan möjlighet. 

 
12 §    
Bestämmelserna i första stycket motsvarar 3 kap. 12 § och 15 kap. 13 § i 
1985 års skollag. Som tidigare omfattar den även elever som deltar i 
utbildningen utan att vara skolpliktiga. Villkoren för befrielse är 
desamma som gäller enligt bestämmelserna i 1985 års skollag. Någon 
förändring i sak är inte avsedd när det gäller vilka situationer som skall 
kunna leda fram till ett beslut om befrielse. Bestämmelsen träffar till 
exempel en elev som redan mer än väl behärskar det som skall läras ut 
och den situationen där elevens deltagande ”kan upplevas som 
utmanande mot bakgrund av elevens speciella inställning och hemmiljö”. 
Det säger sig självt att en bestämmelse av detta slag skall tillämpas med 
återhållsamhet (se vidare prop. 1985/86:10, Del A, s. 89 f.). Enligt 1 kap. 
8 och 9 §§ skall all undervisning inom skolväsendet för barn och 
ungdomar vara icke-konfessionell. Detta innebär att det saknas anledning 
att befria någon elev från att delta i religionskunskap på grund av att en 
elev tillhör ett visst trossamfund (se vidare författningskommentaren till 
1 kap. 8 och 9 §§). 

I andra stycket klargörs att rektor fattar beslut om befrielse från annars 
obligatoriska inslag. Enligt 2 kap. 9 § andra stycket kan rektor inte 
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delegera sin beslutanderätt. Rektorns beslut får enligt 21 kap. 6 § 
överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 

Ansvaret för att skolplikten fullgörs m.m. 

13 §    
Bestämmelserna i första stycket motsvarar 3 kap. 13 § första stycket 
första meningen och delvis 3 kap. 13 § andra stycket i 1985 års skollag i 
såvitt avser de skolpliktiga eleverna. I andra meningen har de två statliga 
skolformerna förts samman i en gemensam bestämmelse. Till skillnad 
mot tidigare omfattar bestämmelsen i första stycket även de icke skol-
pliktiga eleverna. 

Andra stycket motsvarar 3 kap. 13 § första stycket andra meningen i 
1985 års skollag. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 10.4. 
 

14 §    
Paragrafen motsvarar i huvudsak 3 kap. 14 § första meningen och 9 kap 
15 § första stycket i 1985 års skollag. När det gäller frånvaro har dock 
angetts att det är frånvaro från obligatoriska inslag som skall anmälas. 
Det skall således i den delen vara frågan om sådan verksamhet som avses 
i 10 § andra stycket. Enligt 10 § tredje stycket sträcker sig skolans 
underrättelseskyldighet till vårdnadshavaren längre. Enligt den 
bestämmelsen skall vårdnadshavaren underrättas om eleven uteblir från 
den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, dvs. 
även den verksamhet som anordnas utöver de obligatoriska inslagen.  

Paragrafen behandlas i avsnitt 10. 
 

15 §    
Paragrafen motsvarar 3 kap. 15 § i 1985 års skollag (se prop. 1985/86:10, 
del A, s. 90 f.). 

 
16 §    
Enligt dessa bestämmelser har hemkommunen och i vissa fall Special-
skolemyndigheten eller Sameskolstyrelsen möjlighet att förelägga en 
vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter, oavsett om utbildningen 
där eleven fullgör sin skolplikt bedrivs av en offentlig eller enskild 
huvudman. Paragrafen motsvarar 3 kap. 16 § i 1985 års skollag för elever 
som fullgör sin skolplikt vid en utbildning med en offentlig huvudman. 

Föreläggandet bör vara utformat så att det alltid finns en möjlighet att 
fullgöra det genom att eleven inställer sig vid en skola med offentlig 
huvudman där skolplikten kan fullgöras. Ett föreläggande som träffar en 
vårdnadshavare till en elev som fullgör skolplikten vid en fristående 
skola bör därför ge vårdnadshavaren alternativa möjligheter att fullgöra 
sina skyldigheter, antingen genom att vid en viss tidpunkt visa att barnet 
fullgör sin skolgång vid en fristående skola eller genom att barnet vid 
samma tidpunkt inställer sig vid en särskilt angiven skolenhet med 
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utbildning som anordnas av en offentlig huvudman. Ett föreläggande 
enligt denna paragraf får endast rikta sig mot den som är vårdnadshavare 
i föräldrabalkens mening. 

Som framgår av paragrafens andra stycke får ett föreläggande förenas 
med vite. Det är av stor vikt att ett vitesförläggande tydligt anger vad 
vårdnadshavaren har att vidta för åtgärder. Vitesföreläggandet måste vara 
utformat så att vårdnadshavaren får helt klart för sig vad som fordras av 
honom eller henne för att undgå skyldighet att betala det fastställda 
vitesbeloppet. Om föreläggandet innebär en skyldighet att vidta en viss 
åtgärd skall det, enligt 2 § lagen (1985:206) om viten, av föreläggandet 
framgå vid vilken tidpunkt eller inom vilken tidsfrist åtgärden skall 
vidtas. Ett allmänt hållet föreläggande med innebörd att adressaten skall 
efterleva vissa bestämmelser är inte tillräckligt för att vite skall kunna 
dömas ut (jfr RÅ 1994 ref. 29). 

Det är viktigt att ett vitesföreläggande inte utfärdas förrän alla tänkbara 
ansträngningar har gjorts för att finna en lösning på frivillig väg. Ett 
föreläggande får givetvis inte utfärdas om barnet vägrar att gå i skolan 
trots att vårdnadshavaren har gjort vad som ankommer på honom eller 
henne i detta sammanhang (se prop. 1985/86:10, del A, s. 91 f.). 

Om vårdnadshavaren inte följer ett vitesföreläggande får kommunen 
ansöka hos länsrätten om utdömande av vite i enlighet med 6 § lagen om 
viten. 

Av 21 kap. 3 § första stycket 2, 4 § första stycket 2 och 5 § första 
stycket 2 framgår att beslut om föreläggande enligt denna paragraf får 
överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 10.4. 

6 kap.  Förskolan 

Kapitlets innehåll 

1 § 
Paragrafen beskriver innehållet i kapitlet. 

Allmänna bestämmelser 

2 § 
I paragrafens första stycke anges syftet med utbildningen i förskolan. 
Ytterligare bestämmelser om övergripande mål för utbildningen finns i 
1 kap. 6 §. Avsikten är att närmare angivna mål skall framgå av 
läroplanen. Vidare framgår av första stycket att utbildningen skall utgå 
från en helhetssyn på barn och barns behov och utformas så att omsorg, 
utveckling och lärande bildar en helhet. 

I paragrafens andra stycke finns ytterligare bestämmelser om 
utformningen av verksamheten i förskolan. I den delen bör bestämmelsen 
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ses som ett mål som förskolan ständigt skall sträva mot. Bestämmelserna 
innebär att förskolan skall främja allsidiga kontakter och social 
gemenskap samt att förskolan, liksom övriga skolformer, skall förbereda 
barnen för fortsatt utbildning. Allmänna bestämmelser om utformningen 
av utbildningen finns härutöver i 1 kap. 7 §. 

 
3 § 
Bestämmelsen innebär att kommunen är skyldig att informera de 
småbarnsföräldrar som bor i kommunen om förskolans verksamhet. 
Bestämmelsen motsvarar till viss del bestämmelserna i 2 a kap. 8 a § 
andra stycket i 1985 års skollag. 

 
4 § 
Paragrafens första mening och andra stycke motsvarar 2 a kap. 3 § tredje 
stycket i 1985 års skollag, vilken motsvarade tidigare bestämmelser i 
13 b § tredje stycket socialtjänstlagen (1980:620). Första styckets andra 
mening, med innebörd att barngrupperna skall ha en lämplig 
sammansättning och storlek, motsvarar 2 a kap. 3 § andra stycket andra 
meningen i 1985 års skollag, vilken i sin tur motsvarade 13 b § andra 
stycket andra meningen i socialtjänstlagen (1980:620). 

Förarbeten till de äldre bestämmelserna finns i prop. 1993/94:11 s. 45. 

Barn som skall erbjudas förskola 

5 § 
Paragrafens första mening avgränsar den grupp barn till vilka förskola 
skall erbjudas. Kravet som ställs är att barnet är bosatt i landet. Av 
22 kap. 1 § följer vilka barn som skall anses som bosatta i landet. När 
barnet börjar i förskoleklassen eller i någon utbildning för fullgörande av 
skolplikten behöver barnet inte längre erbjudas förskola. Utbildning för 
fullgörande av skolplikten kan vara såväl grundskola, obligatorisk 
särskola, specialskola och sameskola som sådan verksamhet för 
fullgörande av skolplikten som regleras i 17 kap. 

Av paragrafens andra mening följer att förskola inte behöver erbjudas 
under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger. Att 
förskola inte behöver erbjudas under här angiven tid innebär inte att 
kommunen är förhindrad att erbjuda förskola även under sådan tid om 
kommunen så skulle önska. Med begreppet i samband med större helger 
avses här såväl allmänna helgdagar utöver söndagar, helgdagsaftnar som 
vardagar i direkt anslutning till dessa dagar. Det kan särskilt framhållas 
att kommunen, även under tid då förskola inte behöver erbjudas, i bland 
bör erbjuda omsorg i enlighet med bestämmelserna i 18 kap. 5 §. 

 
6 § 
Paragrafen motsvarar till viss del 2 a kap. 6 § i 1985 års skollag, vilken 
motsvarade tidigare bestämmelser i 14 a § socialtjänstlagen (1980:620). 
Det framgår av paragrafen att förskola skall erbjudas dessa barn i den 
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omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller 
studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation 
i övrigt. Till skillnad från i 1985 års skollag framgår av lagtexten att ett 
eget behov hos barnet skall vara hänförligt till familjens situation. Det 
kan exempelvis röra sig om barn med ett annat hemspråk än svenska 
eller om barn i glesbygd. Det kan också röra sig om barn, vars föräldrar 
är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

Förarbeten till de äldre bestämmelserna finns i prop. 1993/94:11 s. 45f. 
 

7 § 
Paragrafen motsvarar 2 a kap. 6 a och 6 b §§ i 1985 års skollag och 
reglerar i vilken omfattning barn till arbetslösa eller föräldralediga 
föräldrar skall erbjudas förskola. 

Förarbeten till de äldre bestämmelserna finns i prop. 1999/2000:129 s. 
44. 

 
8 § 
Paragrafen motsvarar 2 a kap. 8 a § första stycket i 1985 års skollag och 
reglerar rätten till allmän förskola för barn från och med höstterminen det 
år de fyller fyra år. 

Förarbeten till de äldre bestämmelserna finns i prop. 1999/2000:129 
s. 44. 

 
9 § 
Paragrafen motsvarar 2 a kap. 9 § första stycket i 1985 års skollag med 
vissa språkliga justeringar. Bestämmelserna har tidigare haft sin 
motsvarighet i 16 § socialtjänstlagen (1980:620), 6 § lagen (1976:381) 
om barnomsorg, och 5 § lagen (1973:1205) om förskoleverksamhet. 
Förarbeten till de äldre bestämmelserna finns i prop. 1993/94:11 s. 48, 
prop. 1979/80:1 del A sid. 532, prop. 1975/76:92 s. 26 samt prop. 
1973:136 s. 65–69 och s. 95. Av tidigare förarbetsuttalanden framgår att 
någon saklig skillnad inte avsetts vid tidigare redaktionella ändringar. 
Någon saklig ändring är inte heller nu avsedd varför förarbetsuttalandena 
från år 1973 i princip alltjämt äger sin giltighet i fråga om vilka 
kategorier av barn som skall anses omfattas av denna bestämmelse. Med 
andra skäl kan då avses exempelvis sådana sociala eller språkliga skäl 
som inte är hänförliga till familjens situation. 

Innebörden av bestämmelsen är alltså att barn som av fysiska, psykiska 
eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola 
alltjämt skall erbjudas förskola oavsett om de fyllt ett år eller inte. 

Föräldrasamarbete och utvecklingssamtal 

10 § 
Bestämmelsen är ny och reglerar vårdnadshavares inflytande i förskolan. 
Här anges bland annat formerna för utvecklingssamtalet i förskolan. 
Utvecklingssamtalet har tidigare endast reglerats i läroplanen för 

 
473 



 
 

 

 

förskolan (Lpfö 98). Av paragrafen följer att personalen fortlöpande skall 
föra samtal med barnets vårdnadshavare om barnets utveckling. Sådana 
samtal kan exempelvis föras i samband med att barnet lämnas och 
hämtas i förskolan. Dessutom följer av bestämmelsen att personal och 
barnets vårdnadshavare minst en gång per halvår därutöver skall 
genomföra ett utvecklingssamtal, vid vilket barnets utveckling och 
lärande såväl i som utanför förskolan skall tas upp. Lärare har enligt 
2 kap. 11 § det övergripande ansvaret för undervisningen och alltså för 
utvecklingssamtalets genomförande. Det får dock anses naturligt att det 
är den person som känner barnet bäst som i praktiken genomför 
utvecklingssamtalet oavsett vilken yrkeskategori denna person tillhör. 

Hemkommunens ansvar 

11 § 
Första stycket motsvarar till viss del 2 a kap. 1 § första stycket i 1985 års 
skollag. Ansvaret att erbjuda förskola har dock överflyttats från 
vistelsekommunen till hemkommunen, se avsnitt 11.6. 

Andra stycket motsvarar den bestämmelse som tidigare fanns i 2 a kap. 
1 § andra meningen i 1985 års skollag och innebär att kommunen får 
fullgöra sina skyldigheter också genom att erbjuda barnet en 
motsvarande plats i en förskola med enskild huvudman. 

 
12 § 
Bestämmelsen är ny för förskolan men har sedan tidigare haft sin 
motsvarighet i andra skolformer bl.a. grundskolan. Bestämmelsen 
innebär att en kommun är skyldig att, efter önskemål från 
vårdnadshavarna, ta emot ett barn från en annan kommun i sin förskola 
om det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets förhållanden. 
Bedömningen av huruvida sådana särskilda skäl föreligger kan, såvitt 
gäller barn i förskoleåldern, i vissa fall bli något annorlunda än för elever 
i grundskolan. Barnets situation måste också knytas till vårdnadshavarnas 
situation. Eftersom det inte finns någon motsvarighet till skolskjuts kan 
sådana omständigheter som var vårdnadshavarna arbetar och deras 
färdväg till arbetet påverka bedömningen om det föreligger särskilda skäl 
för barnet. Bestämmelsen innebär dock inte att barn som bor växelvis hos 
föräldrar i olika kommuner skall erbjudas att växelvis gå i de olika 
kommunernas förskolor. 

 
13 § 
Första styckets första mening motsvarar 2 a kap. 7 § första stycket i 1985 
års skollag, vilken i sin tur motsvarade bestämmelser i 14 b § 
socialtjänstlagen (1980:620). Förarbeten till de äldre bestämmelserna 
finns i prop. 1993/94:11 s. 46. Bestämmelsen i den andra meningen i 
första stycket är dock ny. Den innebär en skyldighet att erbjuda förskola 
skyndsamt, och sålunda med förtur, till barn som av fysiska, psykiska 
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eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av 
förskola.  

Andra stycket motsvarar 2 a kap. 8 § i 1985 års skollag med en mindre 
justering, vilken i sin tur motsvarade bestämmelser i 14 c § 
socialtjänstlagen (1980:620). Förarbeten till de äldre bestämmelserna 
finns i prop. 1993/94:11 s. 47. Tidigare framgick uttryckligen av 
lagtexten att kommunen vid erbjudande av plats fick beakta vad som 
krävdes för att effektivt utnyttja lokaler och andra resurser. Trots att 
denna uttryckliga exemplifiering tagits bort är ingen saklig skillnad 
avsedd. Vid beaktande av vad som är möjligt i fråga om erbjudande av 
plats vid olika skolenheter får kommunen alltså även framdeles beakta 
vad som krävs för att effektivt utnyttja lokaler och andra resurser. 

 
14 § 
Paragrafens första stycke motsvarar 2 a kap. 10 § första stycket i 1985 
års skollag. Att avgiften inte får överstiga kommunens självkostnader 
följer redan av 8 kap. 3 c § kommunallagen (1991:900). Bestämmelserna 
har tidigare haft sin motsvarighet i 35 § socialtjänstlagen (1980:620), 
11 § lagen (1976:381) om barnsomsorg och 11 § lagen (1973:1205) om 
förskoleverksamhet. 

Paragrafens andra stycke motsvarar 2 a kap. 10 § andra stycket i 1985 
års skollag. 

Förskola med enskild huvudman 

15 § 
Av paragrafens första stycke framgår att även förskolor med enskild 
huvudman skall vara öppna för alla som enligt 5 § skall erbjudas förskola 
om inte kommunen där förskolan är belägen medger undantag med 
hänsyn till förskolans särskilda karaktär. En sådan särskild karaktär hos 
en förskola kan exempelvis vara att den begränsar sin verksamhet till 
barn vilkas föräldrar är medlemmar i ett föräldrakooperativ eller till 
anställdas barn i ett företag. Det kan också vara fråga om en förskola som 
särskilt riktar sig till barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling. 

Av andra stycket framgår att en förskola med enskild huvudman inte 
behöver ta emot eller ge fortsatt utbildning åt ett barn om det skulle 
medföra betydande ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för 
huvudmannen, jfr med 7 kap. 13 § andra stycket och 8 kap. 28 § andra 
stycket som innehåller motsvarande reglering vad gäller förskoleklassen 
och grundskolan. 

 
16 § 
Bestämmelsen är ny. Av paragrafen framgår att avgifter som en enskild 
förskola tar ut skall bestämmas efter samma grunder som kommunen där 
förskolan är belägen tillämpar i sin förskola, vilket alltså innebär att fri 
prissättning inte råder på området. 
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17 § 
Bestämmelserna är nya för enskild förskola och reglerar kommunens 
ersättningsskyldighet för barn i enskild verksamhet. Bestämmelserna 
överensstämmer i princip med de bestämmelser som gäller för övriga 
skolformer, se kommentaren till 8 kap. 30 §. Eftersom det är kommunen 
som avgör huruvida ett barn skall erbjudas plats i en kommunal eller i en 
enskild förskola finns dock, såvitt gäller barn i förskolan, ingen möjlighet 
för kommunen att undkomma ersättningsskyldighet på den grunden att 
ekonomiska svårigheter skulle uppstå för kommunen om den vore 
skyldig att lämna bidrag för särskilt stöd till barn som har ett omfattande 
behov av sådant. 

Av andra stycket framgår att kommunen endast är skyldig att lämna 
bidrag för sådana barn i den enskilda förskolan, till vilka kommunen är 
skyldig att erbjuda förskola. 

7 kap.  Förskoleklassen 

Kapitlets innehåll 

1 § 
Paragrafen beskriver innehållet i kapitlet. 

Bestämmelser i detta kapitel som träffar förskoleklass med enskild 
huvudman avser såväl utbildning vid fristående skola med förskoleklass 
som förskoleklass med enskild huvudman som har godkänts enligt 2 kap. 
5 §. 

Allmänna bestämmelser 

Utbildningens syfte 

2 § 
I paragrafens första stycke anges syftet med utbildningen i förskole-
klassen. Bestämmelser om övergripande mål för utbildningen finns i 
1 kap. 6 §. Avsikten är att ytterligare övergripande mål skall anges i 
läroplanen (se 1 kap. 11 §). 

I andra stycket finns bestämmelser om utformningen av utbildning i 
förskoleklassen. I den delen bör bestämmelsen ses som ett mål som 
skolan ständigt skall sträva mot. Allmänna bestämmelser om utform-
ningen av utbildningen finns i 1 kap. 7 §. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 12.2. 

Läsår och terminer 
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Bestämmelsen är ny. 
Huvudmannen beslutar när ett läsår skall börja respektive sluta och om 

indelningen av läsåret i terminer. Enligt 4 § skall förskoleklassen omfatta 
minst 525 timmar under ett läsår. 

Erbjudande och information om utbildningen 

4 § 
Bestämmelsen i första stycket motsvarar delvis 2 b kap. 2 § första stycket 
i 1985 års skollag. Här anges en övre gräns för förskoleklassen i och med 
anknytning till fullgörandet av skolplikten. Detta innebär att barn som är 
skolpliktiga men som har medgetts att påbörja utbildning för fullgörande 
av skolplikten ett år senare har rätt till utbildning i förskoleklass. 
Samtidigt utesluts barn som har påbörjat fullgörande av skolplikten före 
skolpliktens inträde. Förevarande bestämmelse jämförd med 5 kap. 6 och 
7 §§ och 6 kap. 5 § innebär att det är barnets vårdnadshavare som väljer 
om barnet skall gå i förskola, förskoleklass eller i grundskola eller 
motsvarande skolform under höstterminen det år barnet fyller sex år och 
vårterminen påföljande år. 

Paragrafens andra stycke motsvarar i sak 2 b kap. 3 § andra stycket i 
1985 års skollag. Här är det dock barnets hemkommun som skall ansvara 
för informationen. Vad som avses med hemkommun anges i 21 kap. 4 §. 
 
5 § 
Paragrafen motsvarar delvis 2 b kap. 2 § första och andra stycket i 1985 
års skollag.  

Med bosatt i landet i paragrafens första stycke avses enligt 21 kap. 1 § 
första stycket den som skall vara folkbokförd här. Av 21 kap. 1 § andra 
stycket framgår att vissa barn som inte är folkbokförda i landet ändå skall 
anses som bosatta här vid tillämpningen av denna lag. Vidare anges 
uttryckligen att en skolhuvudman får ta emot barn tidigare än 
höstterminen det år barnet fyller sex år. Huvudmannen har således även 
fortsättningsvis möjlighet att vara flexibel i mottagandet av yngre barn i 
förskoleklass.  

Enligt bestämmelsen i andra stycket får tester och prov inte användas i 
förskoleklassen, varken som behörighetskrav vid antagning av elever 
eller urvalsgrund vid fler sökande än vad det finns platser eller för 
fortsatt utbildning vid en skolenhet. Med begreppet ”antagning” avses 
också mottagande och placering vid en skolenhet. Bestämmelsen träffar 
även fördelning av elever på undervisningsgrupper. Den hittillsvarande 
möjligheten för en fristående förskoleklass att ta hänsyn till sökandens 
speciella färdigheter i musik eller dans vid antagningen inte längre finns 
kvar (jfr 1 kap. 3 § i förordningen [1996:1206] om fristående skolor). 
Huvudregeln är densamma för grundskolan.  

Bestämmelsen i tredje stycket innebär att förskoleklassen skall omfatta 
minst 525 timmar per ”läsår” till skillnad mot den hittills gällande 
regleringen i 2 b kap. 2 § första stycket i 1985 års skollag där det anges 
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att förskoleklassen skall omfatta minst 525 timmar per ”år”. Ändringen 
från ”år” till ”läsår” innebär ingen avgörande skillnad i förhållande till 
dagens reglering, eftersom huvudmannen, enligt 3 §, själv beslutar när ett 
läsår i förskoleklassen börjar respektive slutar. 

Avgiftsfrihet 

6 § 
Paragrafen ersätter bestämmelserna i 2 b kap. 5 och 10 d §§ i 1985 års 
skollag. På samma sätt som i grundskolan och motsvarande skolformer är 
utbildningen i förskoleklass avgiftsfri. Detta gäller även om utbildningen 
överstiger 525 timmar per läsår eller om ett barn tas emot före 
höstterminen det år barnet fyller sex år. Enligt 2 b kap. 5 § och 10 § i 
1985 års skollag fick avgift tas ut under sådana förhållanden. 
Förändringen är en anpassning till vad som i praktiken gäller i de flesta 
fall där kommunen erbjuder utbildning i förskoleklassen utöver vad 
kommunen är skyldig att erbjuda.  

Motsvarande bestämmelser om avgiftsfrihet finns också för grund-
skolan och övriga skolformer i vilka skolplikt kan fullgöras, se vidare 
8 kap. 8 § första och tredje styckena och författningskommentaren till 
dessa bestämmelser.  

Paragrafen behandlas i avsnitt 12.4. Vad som anförs i avsnitt 13.5. om 
avgiftsfrihet i grundskolan träffar även i tillämpliga delar avgiftsfrihet i 
förskoleklassen. 

Utvecklingssamtal 

7 § 
Bestämmelsen är ny. 

Här anges formerna för utvecklingssamtal i förskoleklassen. Därutöver 
finns en allmän bestämmelse om fortlöpande information till eleven och 
elevens vårdnadshavare om elevens utveckling i 4 kap. 18 §. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 12.5. 

Förskoleklass med offentlig huvudman 

Hemkommunens ansvar 

8 § 
Paragrafen ersätter bland annat bestämmelser i 2 b kap. 2 § första stycket 
i 1985 års skollag. Paragrafen har samma utformning som motsvarande 
bestämmelser för grundskolan med offentlig huvudman i 8 kap. 19 §. 
Utöver bestämmelser i förevarande paragraf finns bestämmelser om 
entreprenad i 16 kap. 2 §. 
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I första stycket och andra stycket regleras hemkommunens ansvar. Av 
bestämmelserna följer att hemkommunen alltid måste vara beredd att 
bereda utbildning i förskoleklass i egen regi till alla som har rätt till och 
som önskar sådan utbildning. Visar det sig att vissa av barnen väljer att 
gå i en annan kommuns förskoleklass eller i en förskoleklass med enskild 
huvudman är hemkommunen inte skyldig att anordna utbildning för dem. 
Om en elev av någon anledning inte längre avser att gå i en förskoleklass 
som anordnas av en annan huvudman, är hemkommunen skyldig att ta 
emot barnet i sin förskoleklass. Vad som avses med hemkommun anges i 
22 kap. 4 §. 

Bestämmelserna innebär vidare att hemkommunen inte kan neka att i 
sådan förskoleklass som har kommunen som huvudman ta emot alla i 
kommunen som har rätt att gå i förskoleklass och som önskar utnyttja sin 
rätt. Hemkommunen kan således inte hänvisa till förskoleklass med 
enskild huvudman i eller utanför kommunen. Den enda situation när en 
hemkommun inte är skyldig att ta emot i sådan förskoleklass som kom-
munen själv bedriver framgår av tredje stycket. 

Möjligheten i tredje stycket är främst avsedd för situationer där de 
geografiska förhållandena medför att utbildning i en annan kommun 
leder till betydligt kortare resväg för eleverna (jfr prop. 1990/91:115). 
Om det blir aktuellt med en överenskommelse innebär detta att hem-
kommunen avtalar med en annan kommun om att denna i stället för 
hemkommunen skall svara för de berörda barnens utbildning. Det är inte 
fråga om ett entreprenadförhållande eftersom eleverna fullt ut blir elever 
i den andra kommunens förskoleklass. Som nämnts finns bestämmelser 
om entreprenad i 16 kap. 2 §. 

Mottagande i annan kommun 

9 § 
Bestämmelsen i första stycket är ny för förskoleklassen. Liksom 
motsvarande reglering för grundskolan i 8 kap. 20 § har bestämmelsen 
sitt ursprung i 4 kap. 8 § första stycket i 1985 års skollag. Bestämmelsen 
har här samma innebörd som motsvarande bestämmelse för grundskolan. 

Här ges en rätt för barnet att gå i sådan förskoleklass där den andra 
kommunen är huvudman om förutsättningarna är uppfyllda. Prövningen 
skall göras av den kommun där barnet önskar fullgöra sin utbildning och 
det är barnens förhållanden som skall prövas. Av paragrafen framgår att 
den kommunen alltid skall inhämta yttrande från barnets hemkommun. 

Bestämmelsen kan bli tillämplig för barn som av olika skäl rent 
faktiskt vistas längre eller kortare tid i en annan kommun än 
hemkommunen. Barnet kan till exempel vara familjehemsplacerat där 
men folkbokfört i en annan kommun. Vidare kan den bli tillämplig i 
situationer där familjens bosättning innebär att det är betydligt enklare att 
ta sig till en skolenhet med förskoleklass i en annan kommun än i 
hemkommunen. Även föräldrarnas möjligheter att skjutsa barnet till en 
skolenhet med förskoleklass måste beaktas särskilt eftersom deltagandet i 
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förskoleklass inte ger någon lagenlig rätt till skolskjuts. I förskoleklass 
kan det finnas skäl att särskilt beakta barnens lägre ålder och mognad. 
Frågan om ersättning från hemkommunen skall inte beaktas vid 
bedömningen. 

I bedömningen måste beaktas vid vilken skolenhet den andra 
kommunen avser att placera barnet med tillämpning av bestämmelserna i 
11 §. Om mottagandet i en annan kommun än hemkommunen med en 
placering vid en viss skolenhet innebär till exempel en kortare resväg 
måste det stå klart att barnet också placeras i den aktuella skolenheten för 
att särskilda skäl skall föreligga. I bedömningen måste också barnets 
fortsatta skolgång i grundskolan vägas in. Skälet för detta är den nya 
huvudregeln i 8 kap. 25 § tredje stycket som innebär att den som har 
blivit placerad vid en viss skolenhet också skall ha rätt att fortsätta sin 
grundskoleutbildning där. 

Av 21 kap. 8 § första stycket 5 följer att ett beslut om mottagande 
enligt första stycket kan överklagas till Skolväsendets överklagande-
nämnd.  

Även bestämmelsen i andra stycket är ny för förskoleklassen. Liksom 
motsvarande reglering för grundskolan i 8 kap. 20 § har bestämmelsen 
sitt ursprung i 4 kap. 8 a § första stycket i 1985 års skollag. Bestäm-
melsen har här samma innebörd som motsvarande bestämmelse för 
grundskolan. 

Särskilda bestämmelser om interkommunal ersättning finns i 12 §. 
 

10 § 
Bestämmelsen är ny för förskoleklassen. Liksom motsvarande reglering 
för grundskolan i 8 kap. 23 § första stycket har bestämmelsen sitt 
ursprung i 4 kap. 9 § i 1985 års skollag. Paragrafen har här samma 
innebörd som motsvarande bestämmelse för grundskolan.  

Placering vid skolenhet 

11 § 
Paragrafen behandlar hur barn får placeras vid olika skolenheter i 
förskoleklass med offentlig huvudman. Den ersätter hittills gällande 
bestämmelse i 2 b kap. 3 § första stycket i 1985 års skollag om plats i 
förskoleklass med offentlig huvudman och motsvarar vad som gäller för 
grundskolan enligt 8 kap. 25 § första stycket och andra stycket 1. 
Avsikten är att bestämmelserna om placering i förskoleklassen skall 
tillämpas på samma sätt som i grundskolan. Paragrafen är tillämplig 
under hela den tid som eleven deltar i utbildningen och inte bara när 
barnet skall börja i förskoleklassen. 

Av första stycket framgår att kommunen vid placering av en elev vid 
en viss skolenhet i första hand bör utgå från vårdnadshavarens önskemål. 
Ett önskemål om placering vid en viss skolenhet får emellertid inte gå 
utöver ett annat barns berättigade krav på placering vid en skolenhet nära 
hemmet. Detta blir aktuellt i situationer när vårdnadshavaren till en 
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annan elev inte har framställt något önskemål om placering. Någon 
förändring av tillämpningen i förhållande till hittillsvarande 
bestämmelser om grundskolan i motsvarande del av 4 kap. 6 § tredje 
stycket i 1985 års skollag är inte avsedd (se vidare 
författningskommentaren till den bestämmelsen i prop. 1992/93:230 
s. 73). 

Bestämmelsen i andra stycket möjliggör för kommunen att frångå 
vårdnadshavarens önskemål om den önskade placeringen skulle medföra 
att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för 
kommunen. Någon förändring av tillämpningen i förhållande till 
hittillsvarande bestämmelser om grundskolan i motsvarande del av 
4 kap. 6 § tredje stycket i 1985 års skollag är inte avsedd. Enligt 
uttalande i den ovan nämnda propositionen kan bestämmelsen tillämpas 
om skolan (nu skolenheten) inte har plats för alla som vill gå där (prop. 
1992/93:230 s. 73). I praxis har denna bestämmelse även tillämpats för 
en elev med behov av omfattande stödinsatser som inte kan tillgodoses 
vid den skolenhet där eleven fullgör sin utbildning. Utgångspunkten 
måste emellertid alltid vara att det stöd som en elev behöver skall ges på 
den skolenhet där eleven går enligt bestämmelserna i 4 kap. 13–15 §§. 
En elev som under utbildningen får behov av så omfattade stödinsatser 
att dessa inte kan ges vid den skolenheten utan att det uppstår betydande 
ekonomiska svårigheter för kommunen har, enligt praxis, möjlighet att 
flytta eleven till en annan skolenhet i kommunen där behovet av stöd kan 
tillgodoses. Givetvis skall en sådan åtgärd ske i samråd med vårdnads-
havaren. Om det inte är möjligt att komma överens i frågan kan 
kommunen, enligt praxis, flytta en elev till en annan skolenhet mot 
vårdnadshavarens vilja i den beskrivna situationen. 

Om det blir aktuellt att flytta en elev från en skolenhet till en annan på 
grund av elevens behov av särskilt stöd, skall ett beslut om byte av 
skolenhet fattas enligt förevarande paragraf och inte genom ett beslut om 
åtgärdsprogram enligt 4 kap. 

Interkommunal ersättning 

12 § 
Bestämmelsen är ny. Här har föreskrifter om interkommunal ersättning 
vid mottagande i förskoleklass samlats. Regleringen av den 
interkommunala ersättningen är i tillämpliga delar densamma som vid 
mottagande i grundskolan (se 8 kap. 27 § och författningskommentaren 
till den paragrafen).  

I första stycket föreskrivs att den mottagande kommunens kostnader 
skall ersättas i de fall en elev har tagits emot med stöd av 9 § första 
stycket. Eftersom situationerna kan variera är det inte möjligt att i 
författningstexten precisera hur ersättningen skall regleras. Givetvis bör 
kommunerna komma överens om ersättningen. Någon särskild ordning 
för att avgöra tvister om interkommunal ersättning finns inte i skollagen, 
utan en tvist om ersättningen får ytterst avgöras av domstol. 
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I andra stycket regleras rätten för den mottagande kommunen att få 
ersättning i de fall som avses i 9 § andra stycket. Regleringen har sitt 
ursprung i vad som i dag gäller för mottagande i grundskola med 
offentlig huvudman enligt 4 kap. 8 a § i 1985 års skollag.  

Som framgår av paragrafen finns det inte någon skyldighet att utge 
interkommunal ersättning om eleven går kvar under läsåret enligt 10 §. 

Förskoleklass som anordnas vid en fristående skola och förskoleklass 
som i övrigt anordnas av enskild 

Mottagande 

13 § 
Enligt paragrafen gäller som huvudregel att varje fristående skola och 
annan skolenhet med förskoleklass som anordnas av enskild skall vara 
öppen för alla elever som har rätt till utbildning i förskoleklassen. En 
delvis motsvarande reglering finns i 2 b § 7 § i 1985 års skollag. 

En delvis motsvarande paragraf gäller även inom grundskolan och 
obligatoriska särskolan. Bestämmelsen kommenteras under 8 kap. 28 §. 

 
14 § 
Paragrafen, som är ny, handlar om hur urvalet av elever skall gå till när 
det inte finns plats för alla sökande. En delvis motsvarande reglering 
finns inom grundskolan och obligatoriska särskolan. En kommentar finns 
under 8 kap 29 §. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 12.8. 

Bidrag från elevens hemkommun 

15 § 
Bestämmelsen har justerats språkligt men motsvarar i sak 2 b kap. 10 b § 
och 9 kap. 11 § andra stycket i 1985 års skollag. Bestämmelsen är 
utformad på samma sätt som inom övriga skolformer. 

8 kap.  Grundskolan 

Kapitlets innehåll 

1 § 
Paragrafen beskriver innehållet i kapitlet. 
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Allmänna bestämmelser 

Utbildningens syfte 

2 § 
I paragrafens första stycke anges syftet med utbildningen i grundskolan. 
Övergripande mål för utbildningen finns angivna i 1 kap. 6 §. Avsikten 
är att ytterligare övergripande mål skall anges i läroplanen och att 
preciserade mål för varje ämne skall anges i respektive kursplan på 
samma sätt som i dag (jfr 6 § och 1 kap. 11 §). 

I andra stycket finns bestämmelser om utformningen av utbildningen i 
grundskolan. I den delen utgör paragrafen ett mål som skolan ständigt 
skall sträva mot. Allmänna bestämmelser om utformningen av 
utbildningen finns i 1 kap. 7 §. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 13.2. 

Årskurser, läsår och terminer 

3 § 
Paragrafen motsvarar 4 kap. 3 § första och andra styckena i 1985 års 
skollag såvitt avser grundskola med offentlig huvudman. Här omfattas 
emellertid även fristående skola. 

Utbildningens innehåll och omfattning 

4 § 
I paragrafen anges vilka ämnen som den obligatoriska verksamheten i 
grundskolan skall omfatta och den totala undervisningstiden i 
grundskolan för varje elev. Vidare framgår att det skall finnas en timplan 
med vissa bestämmelser om undervisningstid för grundskola med 
offentlig huvudman. Enligt 5 § har dock regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer möjlighet att under vissa förutsättningar 
möjlighet att meddela föreskrifter om avvikelser från bestämmelserna om 
ämnen och från timplanen. Vidare framgår av 4 kap. 17 § och 5 kap. 5 § 
tredje stycket att det finns ytterligare möjligheter till avvikelser från 
bestämmelserna i förevarande paragraf (se vidare kommentaren till 5 § 
fjärde punkten) 

I första stycket anges de huvudsakliga ämnen som undervisningen 
skall omfatta. Samtliga elever skall få undervisning i dessa ämnen, 
oavsett om utbildningen bedrivs av en offentlig huvudman eller vid en 
fristående skola. För fristående skola finns inte någon särskild bestäm-
melse om undervisningstid i respektive ämne (jfr fjärde stycket angående 
grundskola med offentlig huvudman). Detta innebär emellertid inte att 
huvudmannen helt fritt kan bestämma över hur undervisningstiden skall 
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fördelas. Undervisningstiden måste planeras på sådant sätt att målen för 
utbildningen och respektive ämnen kan uppnås. 

Vad som anges i andra stycket om språkval, modersmål och elevens 
val träffar all grundskoleutbildning. För grundskola med offentlig 
huvudman följer emellertid redan av timplanen att viss del av 
undervisningen skall ägnas åt språkval och elevens val (se paragrafens 
fjärde stycke och bilaga 1 till lagen). När det gäller en fristående skola 
bestämmer huvudmannen själv hur många timmar som skall ägnas åt 
språkval och elevens val. Som framgår av bestämmelsen skall 
undervisningen i elevens val ske inom ett eller flera ämnen, dvs. ämnen 
som anges i första stycket, språkval eller modersmålsundervisning. 
Avsikten är att regeringen, liksom hittills, skall meddela närmare 
bestämmelser om språkval, elevens val och modersmålsundervisning. Ett 
sådant bemyndigande finns i 5 § 1. 

I tredje stycket finns bestämmelser om undervisningstid. 
Bestämmelserna gäller all grundskoleutbildning oavsett vilken 
huvudman som anordnar utbildningen. Av 5 kap. 10 § andra stycket 
följer att den obligatoriska verksamheten i grundskolan får omfatta högst 
190 dagar per läsår och åtta timmar eller, i de två lägsta årskurserna, sex 
timmar per dag. Obligatorisk verksamhet får, enligt samma lagrum, inte 
förläggas till lördagar, söndagar eller helgdagar. 

Den totala undervisningstiden för varje elev under de nio årskurser 
som grundskolan enligt 3 § skall omfatta skall vara minst 6 665 timmar. 
Vidare framgår att 600 av dessa timmar utgör skolans val. Skolans val 
kan omfatta undervisning i något eller några av de ämnen som anges i 
första och andra styckena. Vidare framgår av bestämmelsen att 
huvudmannen har möjlighet att använda skolans val för ett lokalt tillval 
utöver kursplanerna. Innehållet i sådana lokala tillval får inte strida mot 
målen i skollagen, läroplanen eller i de nationellt fastställda 
kursplanerna. Inte heller får ett lokalt tillval ersätta något av de centralt 
fastställda ämnena. Eleverna har alltid rätt att få en undervisning, som 
innebär att även alla andra mål skall uppnås. Av 8 kap. 10 § framgår att 
betyg inte skall sättas i ett lokalt tillval.  

Av bestämmelserna framgår vidare att en förutsättning för under-
visning i ett lokalt tillval är att Statens skolverk har godkänt en plan för 
tillvalet. 

Av fjärde stycket framgår att bestämmelser om undervisningstid för 
varje ämne, ämnesgrupp och annan verksamhet finns i timplanen. 
Timplanen gäller för grundskola med offentlig huvudman (jfr 
kommentaren till första stycket). Timplanen fogas som bilaga 1 till den 
nya skollagen och är densamma som den timplan som fogades som 
bilaga 3 till 1985 års skollag. Någon förändring i tillämpningen av 
timplanen är inte avsedd (se vidare förarbetena till timplanen i 1985 års 
skollag, prop. 1992/93 220 s. 63 f., 1997/98:6 s. 70 och 1999/2000:68 s. 
16).  

Paragrafen behandlas i avsnitt 13.3. 
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Bemyndigandet i första punkten kan bli aktuellt för bland annat 
undervisning i modersmål. 

Som exempel på fristående skolor med en speciell pedagogisk 
inriktning och som kan behöva ett undantag enligt andra punkten kan 
nämnas skolor med Waldorfpedagogik. 

Tredje punkten motsvarar i princip 4 kap. 3 a § 2 i 1985 års skollag 
såvitt avser undantag från timplanen för grundskola med offentlig 
huvudman. Den bestämmelsen infördes för att den då pågående 
försöksverksamheten med förberedande dansundervisning i grundskolan 
skulle kunna permanentas (prop. 1998/99:1, utg.omr. 16, s. 14 och s. 
45 f.). Här införs ett motsvarande bemyndigande för fristående skolor. 
För att det skall öppnas en möjlighet för en offentlig huvudman att driva 
grundskola i form av särskild utbildning med så kallat riksintag får 
regeringen, enligt 21 §, föreskriva att elever från hela landet har rätt att i 
mån av plats tas emot på utbildningen. Vidare följer av 28 § andra 
stycket att en fristående skola med grundskola får begränsa sin 
verksamhet till utbildning som är speciellt anpassad för vissa elever 
enligt föreskrifter som meddelas av regeringen. Bemyndigandet avseende 
fristående skolor kan avse så kallade särskilda utbildningar. Om det inte 
finns plats för alla sökanden till en fristående skola med grundskola, skall 
urvalet ske efter grunder som har godkänts av Statens skolverk. I 
sammanhanget bör påpekas att tester och prov inte får utgöra villkor för 
antagning eller urval till eller inom en skolenhet eller för fortsatt 
utbildning vid en skolenhet eller i den elevgrupp som eleven tillhör, i 
vidare mån än vad som framgår av föreskrifter som har meddelats med 
stöd av 7 §. 

Fjärde punkten motsvarar i princip 4 kap. 3 a § 3 i 1985 års skollag 
såvitt avser undantag från timplanen för grundskola med offentlig 
huvudman. När den bestämmelsen infördes angavs som exempel på 
särskilda skäl en skola som, utöver de valmöjligheter som redan finns, 
ville göra någon mindre förändring i den förordade timfördelningen. Det 
kunde avse möjlighet för skolan att anordna anpassad studiegång för 
elever som åberopade sjukdom eller andra särskilda omständigheter eller 
att jämka timplanen för enstaka elever (prop. 1992/93:230 s. 66 f.). När 
det gäller anpassad studiegång följer av 4 kap. 17 § att rektor får besluta 
om avvikelser från bestämmelserna i 4 § och från timplanen. Vidare 
finns möjlighet att avvika från dessa när det gäller integrerade elever 
enligt 5 kap. 5 § tredje stycket. Det kan dock finnas andra situationer där 
det är nödvändigt med avvikelser. Bemyndigandet finns därför kvar i den 
nya skollagen och träffar såväl grundskolor med offentlig huvudman som 
fristående skolor. Som exempel kan nämnas att det enligt 2 kap. 8 § 
grundskoleförordningen (1994:1194) är möjligt att avvika från timplanen 
när det gäller engelskspråkig undervisning. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 13.3. 
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Kursplaner 

6 § 
Paragrafens första mening motsvarar 2 kap. 6 § första stycket grund-
skoleförordningen (1994:1194). Ytterligare bestämmelser om kursplaner 
meddelas av regeringen. 

Tester och prov 

7 § 
Paragrafen innehåller bestämmelser om tester och prov.  

Enligt huvudregeln i första stycket får tester och prov inte användas, 
vaken som behörighetskrav vid antagning av elever eller urvalsgrund vid 
fler sökanden än vad det finns platser eller för fortsatt utbildning vid en 
skolenhet. Med begreppet ”antagning” avses också mottagande och 
placering vid en skolenhet. Bestämmelsen träffar även fördelning av 
elever på undervisningsgrupper.  

Bestämmelsen utgör inte något hinder mot utredningar som föregår en 
bedömning av om en elev skulle tillhöra målgruppen för särskolan eller 
specialskolan eller utredningar som görs för att fastställa att en elev 
tillhör den målgrupp en utbildning, som riktar sig särskilt till elever i 
behov av särskilt stöd, riktar sig till. 

En särskild undantagsbestämmelse finns för utbildningar som kräver 
att sökanden har speciella färdigheter inom det praktiskt-estetiska 
området, dvs. i ämnena bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och 
hälsa, musik och slöjd. Inom detta område får regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om 
färdighetsprov. Med färdighetsprov avses inte enbart sedvanliga tester 
och prov utan även bedömningsunderlag i form av intervjuer, intyg och 
liknande. Bestämmelsen utgör en anpassning till rådande praxis.  

Bestämmelsen i andra stycket syftar till att förtydliga att bestäm-
melserna om färdighetsprov aldrig får innebära att närhetsprincipen i 
25 § första stycket åsidosätts. En elev som bor nära en viss kommunal 
skolenhet och som saknar annat lämpligt skolalternativ skall alltså tas 
emot i den närbelägna skolenheten även om eleven inte uppfyller de krav 
på färdigheter som huvudmannen ställer. Bestämmelsen innebär att det i 
praktiken endast torde finnas begränsade möjligheter för mindre 
kommuner att anordna sådana profilskolor som kräver särskilda 
färdigheter av eleverna. Ingenting hindrar dock att det inom en och 
samma skolenhet anordnas såväl sedvanlig utbildning som särskilda 
profilklasser. 

Av 25 § andra stycket framgår att det även kan finnas andra skäl till att 
en elev inte placeras vid önskad skolenhet. Att färdighetsprov används 
vid antagningen av elever innebär givetvis inte att dessa bestämmelser 
sätts ur spel.  
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Paragrafen behandlas i avsnitt 13.4. 



 
 

 

 

Avgiftsfrihet 

8 § 
Bestämmelsen om avgiftsfrihet i första stycket har förändrats i förhål-
lande till bestämmelserna i 4 kap. 4 § och 9 kap. 7 § första stycket i 1985 
års skollag. Den del av bestämmelsen som medgav att det fick före-
komma enstaka inslag som kunde föranleda en obetydlig kostnad för 
eleverna har utmönstrats. I 4 kap. 27 § görs undantag från principen att 
utbildningen i grundskolan skall vara avgiftsfri. Enligt den bestämmelsen 
medges regeringen rätt att föreskriva om avgifter för den som genomgår 
prövning. 

För grundskola med offentlig huvudman har bestämmelsen i andra 
stycket sin motsvarighet i 4 kap. 4 § andra meningen och 4 kap. 4 a § i 
1985 års skollag. Språket har moderniserats men någon saklig förändring 
är inte avsedd. Till skillnad mot tidigare omfattas även utbildning som 
bedrivs av enskild huvudman nu direkt av bestämmelsen. 

Bestämmelsen i tredje stycket om avgifter i samband med ansökan om 
plats motsvarar hittillsvarande bestämmelser om fristående skolor i 
9 kap. 7 § andra stycket i 1985 års skollag. Här omfattas emellertid 
samtliga skolenheter oavsett om utbildningen anordnas av en enskild 
eller en offentlig huvudman. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 13.5. 

Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan 

9 § 
Paragrafen motsvarar i huvudsak 7 kap. 2 § grundskoleförordningen 
(1994:1194) med den skillnaden att en bestämmelse om fortlöpande 
information till eleven och elevens vårdnadshavare har tagits in i 4 kap. 
18 §. Vidare omfattas fristående skolor nu direkt av bestämmelsen. 
Bestämmelsen har sin motsvarighet i bestämmelser för andra skolformer. 
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Första stycket motsvarar 7 kap. 2 § första stycket grundskole-
förordningen. Av bestämmelserna framgår att den huvudsakliga 
informationen om vilka insatser som behövs för att eleven skall nå målen 
skall sammanfattas i de individuella utvecklingsplanerna. Dessa skall 
upprättas i samband med utvecklingssamtalen och vara framåtsyftande. 
Det innebär att uppgifterna skall ha direkt betydelse för frågan om vilka 
insatser som behövs för att eleven i fortsättningen skall nå målen eller i 
övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och 
kursplanerna. Att utvecklingsplanerna skall vara framåtsyftande innebär 
vidare att uppgifterna i utvecklingsplanerna inte kan vara betygsliknande 
eller utgöra någon utvärdering av elevens resultat (jfr paragrafens tredje 
stycke som förbjuder att dokumentationen ges karaktären av betyg). I den 
mån någon utvärdering av elevens hittillsvarande resultat görs skall den 
alltså endast ske muntligt i samband med utvecklingssamtalet. Av 
utvecklingsplanen skall framgå vilka insatser som behövs för eleven. De 



 
 

 

 

mål eleven skall nå som avses i paragrafen är de mål som skolan ansvarar 
för att varje elev uppnår (uppnåendemålen). Att eleven även i övrigt skall 
utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och 
kursplanerna innebär att även strävansmålen, såsom de beskrivs i 
läroplaner och kursplaner, skall beaktas i utvecklingsplanen. För elever 
som inte når uppnåendemålen ligger det i sakens natur att 
utvecklingsplanen främst innehåller uppgifter om vilka insatser som 
krävs för att eleven skall nå dessa mål men den kan alltså även innehålla 
uppgifter om insatser som krävs för att eleven också i övrigt skall 
utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och 
kursplanerna. För elever som redan når uppnåendemålen är det naturligt 
att utvecklingsplanen främst innehåller uppgifter om vilka insatser som 
krävs för att eleven skall kunna gå vidare i utvecklingen. 
Utvecklingsplanen kan också innehålla överenskommelser mellan lärare, 
elev och vårdnadshavare. Den individuella utvecklingsplanen skall alltså 
vara just individuell och anpassad efter den enskilde elevens behov.  

Det andra stycket motsvarar 7 kap. 2 § andra stycket grund-
skoleförordningen. Av bestämmelserna framgår att en lärare på begäran 
av en elevs vårdnadshavare skall lämna även annan skriftlig information 
om elevens skolgång än vad som finns i den individuella 
utvecklingsplanen. Den skriftliga information som det här kan vara fråga 
om är alltså sådan information som inte hör hemma i de individuella 
utvecklingsplanerna.  

Det tredje stycket motsvarar bestämmelser som tidigare fanns i 7 kap. 
2 § tredje stycket grundskoleförordningen. Bestämmelserna innebär att 
varken uppgifter i individuella utvecklingsplaner eller sådan skriftlig 
information som avses i andra stycket får ha karaktären av betyg. 

Fjärde stycket motsvarar i princip tidigare bestämmelser i 7 kap. 2 § 
fjärde stycket grundskoleförordningen. Bestämmelserna erinrar om att 
bestämmelser om utredning och åtgärdsprogram för en elev som behöver 
särskilt stöd finns i 4 kap. 14–17 §§. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 9.5. 

Betygssättning 

10 § 
Paragrafens första stycke motsvarar med vissa språkliga förändringar 
delar av 7 kap. 3 § första meningen grundskoleförordningen (1994:1194). 
Här omfattas emellertid fristående skolor nu direkt av bestämmelsen.  

Som framgår av andra stycket skall frågan om ett sammanfattande 
betyg skall sättas eller inte avgöras av den eller de som enligt 4 kap. 22 
och 23 §§ skall sätta betyg  

I den uppräkning av ämnen som finns i 4 § första stycket framgår vad 
som avses med samhällsorienterande respektive naturorienterande 
ämnen. 

 
11 § 
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Paragrafen motsvarar 7 kap. 4 § grundskoleförordningen (1994:1194) 
med den skillnaden att fristående skolor nu direkt omfattas av 
bestämmelsen. Det nuvarande betygssystemet har gällt sedan den 1 juli 
1995. Motiven finns i prop. 1992/93:220 och 1994/95:85. 

 
12 § 
Paragrafen motsvarar i sak 7 kap. 6 § grundskoleförordningen 
(1994:1194). Betygsstegen infördes i samband med det nuvarande 
betygssystemet den 1 juli 1995 (se prop. 1994/95:85 s. 6). Här har dock 
benämningen ”godkänd” i de olika betygsstegen ersatts med ”godkänt” i 
enlighet med vad som tidigare ha beslutats angående gymnasieskolan (jfr 
prop. 2003/04:140 s. 37, bet 2003/04:UbU13 och rskr 2003/04:4). 
Dessutom omfattas fristående skolor nu direkt av bestämmelsen. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 9.6. 

Betyg innan ett ämne eller ämnesblock har avslutats 

13 § 
Paragrafen motsvarar 7 kap. 7 § grundskoleförordningen (1994:1194) 
med den skillnaden att fristående skolor nu direkt omfattas av 
bestämmelsen. 

Betyg när ett ämne eller ämnesblock har avslutats 

14 § 
Paragrafen motsvarar med vissa språkliga justeringar 7 kap. 8 § första 
och andra stycket grundskoleförordningen (1994:1194). Dock med den 
skillnaden att fristående skolor nu direkt omfattas av bestämmelsen. Här 
har också benämningen ”godkänd” i de aktuella betygsstegen ersatts med 
”godkänt”. Eftersom bestämmelsen har överförts till lagen har tillagts att 
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar 
föreskrifter om betygskriterierna Väl godkänt och Mycket väl godkänt. 
 
15 § 
Paragrafen motsvarar med vissa språkliga justeringar 7 kap. 8 § tredje 
stycket grundskoleförordningen (1994:1194). Dock med den skillnaden 
att fristående skolor nu direkt omfattas av bestämmelsen. 

 
16 § 
Paragrafen motsvarar 7 kap. 9 § första och andra stycket grundskole-
förordningen (1994:1194) med den skillnaden att fristående skolor nu 
direkt omfattas av bestämmelsen. 

Utfärdande av terminsbetyg och slutbetyg 

17 § 
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Paragrafen motsvarar delvis 7 kap. 12 och 13 §§ grundskoleförordningen 
(1994:1194) med den skillnaden att fristående skolor nu direkt omfattas 
av bestämmelsen. 

Prövning 

18 § 
Paragrafens första stycke motsvarar 7 kap. 16 § första stycket grund-
skoleförordningen (1994:1194) med den skillnaden att fristående skolor 
nu direkt omfattas av bestämmelsen. Genom 4 kap. 27 § andra stycket 
bemyndigas regeringen att föreskriva om avgiftsskyldighet för den som 
vill genomgå en prövning för betyg. 

Av andra stycket följer att endast vissa lärare får genomföra en 
prövning. På samma sätt som vid annan betygssättning skall betyget, som 
i dag, sättas av rektor om prövning genomförs av två eller flera lärare och 
dessa inte kan enas. Vidare har här tagits in en hänvisning till vissa 
bestämmelser om betygssättning. 

Tredje stycket innehåller en bestämmelse om slutbetyg som motsvarar 
7 kap. 17 § första stycket i grundskoleförordningen (jfr 17 § andra 
stycket). 

Grundskola med offentlig huvudman 

Hemkommunens ansvar 

19 § 
Paragrafen motsvarar 4 kap. 5 § i 1985 års skollag. Bestämmelserna har 
förtydligats och även i övrigt språkligt förändrats. Någon saklig 
förändring har dock inte varit avsedd. Motiven till hittillsvarande 
bestämmelse finns i prop. 1990/91:115 s. 72 f. Det finns dock skäl att här 
ytterligare kommentera bestämmelsen. Utöver vad som följer 
förevarande paragraf har hemkommunen enligt 5 kap. 13 § ett särskilt 
ansvar för elever i dess egen grundskola och skolpliktiga barn som inte 
går i kommunens egen grundskola.  

 
490 

Av bestämmelserna i första och andra styckena följer att hemkom-
munen alltid måste vara beredd att bereda utbildning i grundskola i egen 
regi till alla som har rätt till sådan utbildning. Visar det sig att vissa av 
eleverna väljer att fullgöra grundskoleutbildningen på annat sätt är 
hemkommunen inte skyldig att anordna utbildning för dem. Men om de 
av någon anledning inte avser att fortsätta en sådan utbildning, är 
hemkommunen skyldig att ta emot eleven i sin grundskola. 
Bestämmelserna innebär således att hemkommunen inte kan neka att i 
grundskola som den själv bedriver ta emot alla i kommunen som har rätt 
att gå i grundskolan. Hemkommunen kan inte hänvisa till en fristående 
skola eller annan utbildning som motsvarar grundskolan i eller utanför 
kommunen. Den enda situation när en hemkommun inte är skyldig att ta 



 
 

 

 

emot i grundskola som kommunen själv bedriver framgår av tredje 
stycket.  

Möjligheten i tredje stycket är främst avsedd för situationer där de 
geografiska förhållandena medför att grundskoleutbildning i en annan 
kommun leder till betydligt kortare väg eller skolskjuts för eleverna. Det 
innebär att hemkommunen avtalar med en annan kommun om att denna i 
stället för hemkommunen skall svara för de berörda barnens utbildning. 
Eleverna blir fullt ut elever i den andra kommunens grundskola. 

Vad som avses med hemkommun anges i 22 kap. 4 §. 

Mottagande i annan kommun 

20 § 
Paragrafen motsvarar i huvudsak 4 kap. 8 § första stycket i 1985 års 
skollag. Motiven till den bestämmelsen finns i prop. 1985/86, del A, s. 99 
f. Någon ändring i sak är inte avsedd med undantag för att den kommun 
där barnet önskar fullgöra sin utbildning alltid skall inhämta ett yttrande 
från elevens hemkommun. Här ges en rätt för barnet att gå i grundskola 
för vilken den andra kommunen är huvudman om förutsättningarna i 
bestämmelsen är uppfyllda. Prövningen skall göras av den kommun där 
barnet önskar fullgöra sin utbildning. Hemkommunens inställning i 
frågan om ersättning för mottagandet är utan betydelse i frågan om 
barnet skall tas emot eller inte.  

Av 21 kap. 8 § första stycket 5 följer att ett beslut om mottagande 
enligt paragrafen får överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. 

 
21 § 
I paragrafen ges ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer att föreskriva om riksrekrytering till särskilda 
utbildningar. Bestämmelsen skall ses mot bakgrund av regleringen i 7 § 
om tester och prov. Färdighetsprov vid antagning till en särskild 
utbildning med riksrekrytering kan följaktligen endast ske inom det 
praktiskt-estetiska området, om regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer så beslutar. När det gäller förhållandet till 
närhetsprincipen i 25 § första stycket hänvisas till författningskom-
mentaren till 7 § andra stycket. 

Bestämmelser om interkommunal ersättning vid mottagande i en annan 
kommun än i hemkommunen regleras i 27 § första stycket. 

 
22 § 
Bestämmelsen motsvarar delvis 4 kap. 8 a § i 1985 års skollag. 
Föreskrifter om interkommunal ersättning i den situation som avses finns 
i 27 § andra stycket. 

 
23 § 
Paragrafen motsvarar 4 kap. 9 § första stycket i 1985 års skollag. Några 
språkliga justeringar har gjorts men någon förändring i sak är inte 
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avsedd. Föreskrifter om interkommunal ersättning i den situation som 
avses i andra stycket finns i 27 § första stycket. 

Kommunens organisation av sin grundskola 

24 § 
Paragrafens första och andra stycken motsvarar 4 kap. 6 § första och 
andra styckena i 1985 års skollag. Motiven till den bestämmelsen finns i 
prop. 1990/91:115 s. 73. Några språkliga justeringar har gjorts men 
någon förändring i sak är inte avsedd. 

Bestämmelsen i tredje stycket har sin motsvarighet i 4 kap. 7 § andra 
och tredje styckena i 1985 års lag. Här har bestämmelsen formulerats om 
för att passa terminologin i den nya lagen och tydliggöra att det är frågan 
om en rättighet för den enskilde. Någon förändring i sak är inte avsedd. 

Av 21 kap. 8 § första stycket 6 följer att ett beslut om åtgärder för en 
elev som inte bor hemma får överklagas till Skolväsendets överklagande-
nämnd. 

Placering vid skolenhet 

25 § 
Paragrafen behandlar hur eleverna skall placeras vid olika skolenheter i 
grundskola med offentlig huvudman. Den ersätter dagens bestämmelser i 
4 kap. 6 § tredje stycket i 1985 års skollag. Paragrafen är tillämplig under 
hela den tid som eleven deltar i utbildningen och inte bara när eleven 
skall börja i grundskolan. 

Av första stycket framgår att kommunen vid placering av en elev vid 
en viss skolenhet i första hand skall utgå från vårdnadshavarens 
önskemål. Ett önskemål om placering vid en viss skolenhet får emellertid 
inte gå utöver ett annat barns berättigade krav på placering vid en 
skolenhet nära hemmet. Detta blir aktuellt i situationer när 
vårdnadshavaren till en annan elev inte har framställt något önskemål om 
placering. Någon förändring av tillämpningen i förhållande till 
motsvarande del av 4 kap. 6 § tredje stycket i 1985 års skollag är inte 
avsedd. Motiven till den bestämmelsen finns i prop. 1992/93:230 s. 73. 

Enligt bestämmelsen i andra stycket får kommunen frångå vårdnads-
havarens vilja i de situationer som beskrivs. 
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Bestämmelsen i andra stycket 1 möjliggör för kommunen att frångå 
vårdnadshavarens önskemål om den önskade placeringen skulle medföra 
att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för 
kommunen. Någon förändring av tillämpningen i förhållande till 
motsvarande del av 4 kap. 6 § tredje stycket i 1985 års skollag är inte 
avsedd. Enligt uttalande i den ovan nämnda propositionen kan 
bestämmelsen tillämpas om skolan (i den nya skollagen ”skolenheten”) 
inte har plats för alla som vill gå där (prop. 1992/93:230 s. 73). I praxis 
har denna bestämmelse även tillämpats för en elev med behov av 
omfattande stödinsatser som inte kan tillgodoses vid den skolenhet där 



 
 

 

 

eleven fullgör sin utbildning. Utgångspunkten måste emellertid alltid 
vara att det stöd som en elev behöver skall ges på den skolenhet där 
eleven går enligt bestämmelserna i 4 kap. 13–17 §§. En elev som under 
utbildningen får behov av så omfattade stödinsatser att dessa inte kan ges 
vid den skolenheten utan att det uppstår betydande ekonomiska 
svårigheter för kommunen har, enligt praxis, möjlighet att flytta eleven 
till en annan skolenhet i kommunen där behovet av stöd kan tillgodoses. 
Givetvis skall en sådan åtgärd ske i samråd med vårdnadshavaren. Om 
det inte är möjligt att komma överens i frågan kan kommunen, enligt 
praxis, flytta en elev till en annan skolenhet mot vårdnadshavarens vilja i 
den beskrivna situationen. 

Bestämmelsen i andra stycket 2 är ny. Som nämnts ovan kan det i 
vissa fall finnas behov av att flytta en elev på grund av att elevens behov 
av stödinsatser är så omfattande att dessa insatser inte kan ges vid den 
skolenhet där eleven fullgör sin utbildning. I sådant fall blir 
bestämmelsen i andra stycket 1 tillämplig. Vidare får det förutsättas att 
elevernas rätt till trygghet och studiero normalt kan lösas utan att någon 
elev måste byta skolenhet. Det kan dock finnas vissa undantagsfall där 
kommunen, av hänsyn till övriga elevers rätt till trygghet och studiero, 
måste flytta en elev som har misskött sig till en annan skolenhet, trots att 
eleven kan få erforderligt stöd vid den skolenhet där han eller hon fullgör 
sin utbildning. Detta kan då ske med stöd av förevarande bestämmelse 
som ger möjlighet för kommunen att frångå vårdnadshavarens önskemål 
om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers rätt till trygghet och 
studiero. Misskötseln behöver dock inte vara direkt riktad mot de andra 
eleverna, utan bestämmelsen kan tillämpas även om eleverna påverkas 
indirekt genom att till exempel en lärare är utsatt för en elevs agerande. 
Möjligheten att flytta en elev enligt förevarande bestämmelse skall 
givetvis tillämpas restriktivt Utgångspunkten måste vara att andra 
insatser har prövats och att det inte finns några andra sätt att ge de övriga 
eleverna en acceptabel skolmiljö. Kommunen måste göra en samlad 
bedömning av alla relevanta omständigheter i det enskilda fallet varvid 
särskilt måste beaktas möjligheten att genom andra, för den berörda 
eleven, mindre ingripande åtgärder nå det eftersträvade resultatet. 

Av 21 kap. 8 § första stycket 7 framgår att ett beslut enligt andra 
stycket 2 om placering vid en annan skolenhet än vårdnadshavaren 
önskar får överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. 
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Bestämmelserna i tredje stycket är nya. Enligt tredje stycket första 
meningen får den som blivit placerad på en viss skolenhet som 
huvudregel gå kvar där med undantag för om bestämmelserna i andra 
stycket tillämpas. Regleringen innebär att en annan elevs berättigade 
krav på en placering nära hemmet inte på någon annan grund än vad som 
anges i andra stycket 1 kan orsaka att en elev får byta skolenhet. Enligt 
tredje stycket andra meningen får även den som har blivit mottagen i 
förskoleklassen behandlas på samma sätt. Det innebär att en elev som har 
tagits emot av en kommun i förskoleklassen vid en viss skolenhet får 
fortsätta i grundskolan vid skolenheten eller – i förekommande fall – vid 
den grundskola till vilken förskoleklassen är knuten. Även här kan 



 
 

 

 

emellertid en tillämpning av bestämmelserna i andra stycket innebära att 
en annan skolenhet blir aktuell. 

Den princip som kommer till uttryck i tredje stycket gäller parallellt 
med den närhetsprincip som kommer till uttryck i första stycket. 
Kommunen bör redan vid fördelningen av elever till förskoleklassen 
planera så att förskoleelevens möjlighet enligt tredje stycket andra 
meningen kan tillgodoses utan att en elevs berättigade krav på en plats 
nära hemmet åsidosätts. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 13.6. 

Skolskjuts 

26 § 
Paragrafen reglerar rätten till skolskjuts. 

Enligt första stycket har elever i grundskola med offentlig huvudman 
rätt till skolskjuts om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens 
längd, trafikförhållandena, funktionshinder hos eleven eller någon annan 
särskild omständighet. Detta innebär ingen ändring i förhållande till 1985 
års skollag, dock att bestämmelsen utformats som en rättighetsregel.  

Av punkterna 1 och 2 framgår vissa begränsningar i rätten till 
skolskjuts. Bestämmelserna motsvarar i dessa delar 4 kap. 7 § tredje 
stycket i 1985 års skollag men en språklig bearbetning har gjorts i syfte 
att göra innebörden tydligare. Dessutom saknar den uttryckliga 
hänvisningen till 23 § motsvarighet i 1985 års skollag.  

Rätten till skolskjuts skall bedömas med utgångspunkt från den plats 
där eleven är bosatt till den plats där utbildningen bedrivs. Denna 
precisering är en nyhet i lagen. Var eleven skall anses vara bosatt avgörs 
utifrån bestämmelserna i folkbokföringslagen (1991:481). Folkbokföring 
kan enligt denna lag ske endast på en adress vilket innebär att rätt till 
skolskjuts endast föreligger från en plats. En konsekvens av den nya 
preciseringen är att elever med s.k. växelvis boende endast kan få 
skolskjuts från en av föräldrarna. Även i detta fall skall rätten till 
skolskjuts bedömas utifrån folkbokföringsadressen.  

Frågan om var elever som inte är folkbokförda i landet skall anses 
bosatta får bedömas med utgångspunkt i bestämmelserna i 22 kap. 1 §. 

Rätten till skolskjuts innebär inte att sådan skjuts måste anordnas från 
bostadsadressen till den plats där utbildningen bedrivs eller att 
skolskjutsningen måste anpassas till varje elevs skoltider. Det står 
kommunen fritt att organisera skolskjutsverksamheten på lämpligt sätt, 
dock givetvis med beaktande av trafikförhållandena och övriga i 
paragrafen angivna omständigheter. Eleverna kan t.ex. hänvisas till 
särskilda uppsamlingsplatser i hemmets respektive skolans närhet. 

Den uttryckliga bestämmelsen om att rätten till skolskjuts även 
omfattar skjuts hem efter skoldagens slut är ny.  

Av andra stycket framgår att det är elevens hemkommun som skall 
ombesörja att skolskjuts anordnas enligt första stycket.  
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I tredje stycket finns bestämmelser om skolskjuts till elever som med 
stöd av 20 § går i en annan kommuns grundskola. Bestämmelserna 
innebär inga materiella förändringar i förhållande till 1985 års skollag. 
Eftersom skolskjuts inte ingår i de utbildningskostnader som ersätts 
enligt 27 § har ett uttryckligt stadgande om hemkommunens ersättnings-
skyldighet införts. 

Av 21 kap. 3 § första stycket 3 framgår att beslut om skolskjuts får 
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 13.7. 

Interkommunal ersättning 

27 § 
Här har föreskrifter om interkommunal ersättning vid mottagande i 
grundskolan samlats. 

I första stycket föreskrivs att den mottagande kommunens kostnader 
skall ersättas om en elev har tagits emot med stöd av 20, 21 eller 23 § 
andra stycket. Eftersom situationerna kan variera är det inte möjligt att i 
författningstexten precisera hur ersättningen skall regleras. Givetvis bör 
kommunerna komma överens om ersättningen. Någon särskild ordning 
för att avgöra tvister om interkommunal ersättning finns inte i skollagen, 
utan en tvist om ersättningen får ytterst avgöras av domstol. 

I andra stycket regleras skyldigheten för hemkommunen att utge 
ersättning till den mottagande kommunen i de fall som avses i 22 §. 
Regleringen motsvarar aktuell del av 4 kap. 8 a § i 1985 års skollag.  

Grundskola som anordnas vid en fristående skola 

Mottagande 

28 §     
Enligt första stycket gäller som huvudregel att en fristående skola skall 
vara öppen för alla elever som har rätt till utbildning i grundskolan. En 
motsvarande bestämmelse finns i 9 kap. 2 § i 1985 års skollag. Att en 
skolenhet skall vara öppen för alla innebär att enheten i mån av plats 
skall ta emot alla som söker dit. En utförligare kommentar av begreppet 
”öppen för alla” finns i prop. 1995/96:200 s. 70. 
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I strecksatserna finns bestämmelser som innebär avvikelse från kravet 
på att utbildningen skall vara öppen för alla. Bestämmelsen i första 
strecksatsen om begränsning till vissa årskurser motsvarar 
bestämmelserna i 9 kap. 2 § tredje stycket i 1985 års skollag. 
Möjligheten enligt andra strecksatsen att begränsa utbildningen till elever 
i behov av särskilt stöd är däremot ny. Bestämmelsen gör det möjligt för 
fristående skolor att specialisera utbildningen till elever med exempelvis 
dyslexi, inlärningsproblem eller koncentrationssvårigheter. Det kan 
också vara fråga om elever i behov av sådant särskilt stöd att utbildning i 



 
 

 

 

behandlingshem eller skoldaghem är aktuellt. Den nya bestämmelsen 
motsvarar till viss del bestämmelser som för den offentliga grundskolan 
hittills funnits i 5 kap. 5 § grundskoleförordningen (1994:1194). Även 
bestämmelsen i den tredje strecksatsen är ny. Enligt denna bestämmelse 
får en fristående skola också begränsa utbildningen vid en skolenhet till 
vissa elever för vilka utbildningen är speciellt anpassad enligt föreskrifter 
som meddelas av regeringen. Exempel på sådan särskild anpassad 
utbildning har för den kommunala grundskolans del hittills funnits i 2 
kap. 7 och 8 §§ grundskoleförordningen. Enligt 2 kap. 7 § 
grundskoleförordningen kan en kommun anordna delar av 
undervisningen på umgängesspråket för vissa elever med ett annat språk 
än svenska som dagligt umgängesspråk. Enligt 2 kap. 8 § 
grundskoleförordningen får en kommun, för barn som vistas i Sverige 
under en begränsad tid, under vissa närmare angivna förutsättningar 
anordna huvuddelen av undervisningen på engelska. Genom 
lagbestämmelsen om anpassad utbildning i den tredje strecksatsen 
möjliggörs att motsvarande reglering bibehålls på förordningsnivå 
oavsett om huvudmannen är offentlig eller enskild. 

Bestämmelsen i tredje stycket motsvarar 9 kap. 2 § första stycket 3 i 
1985 års skollag med den skillnaden att bestämmelsen förutom 
mottagande också reglerar fortsatt utbildning. En fristående skola 
behöver således inte ge fortsatt utbildning åt en elev om det skulle 
medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för 
skolan. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 13.8. 

Urval 

29 § 
Paragrafen, som är ny, handlar om hur urvalet av elever skall gå till när 
det inte finns plats för alla sökande. Ordvalet ”har godkänts av” syftar till 
att klargöra att urvalsgrunderna skall granskas av Statens skolverk i 
samband med prövning av en ansökan om godkännande enligt 2 kap. 6 §. 
I praktiken har en sådan granskning gjorts av verket redan tidigare. 

Bidrag från elevens hemkommun 

30 § 
Paragrafen reglerar frågan om kommunala bidrag till fristående skolor 
med grundskola. Bestämmelserna motsvarar i huvudsak vad som gäller 
enligt 1985 års skollag, dock att någon särskild prövning av rätten till 
bidrag inte längre skall göras. Bidrag utgör i stället en konsekvens av att 
Statens skolverk beslutat om godkännande enligt bestämmelserna i 
2 kap. 4 och 6 §§. 

Första stycket innehåller bestämmelser om hur bidraget skall 
bestämmas. Bestämmelserna motsvarar 9 kap. 6 § tredje stycket i 1985 
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års skollag. Motiven till den bestämmelsen finns i prop. 1995/96:200 
s. 44–48 och s. 72.  

Andra stycket motsvaras av 9 kap. 11 § andra stycket i 1985 års 
skollag.  

Bestämmelserna i tredje stycket har justerats men motsvarar i sak delar 
av regleringen i 9 kap. 6 § fjärde stycket i 1985 års skollag. 

9 kap. Obligatoriska särskolan  

Obligatoriska särskolan och gymnasiesärskolan har i 1985 års skollag 
tillsammans utgjort en skolform, särskolan, som hittills har reglerats i  
6 kap. i 1985 års skollag. Genom uppdelningen av särskolan i två 
skolformer har två nya kapitel skapats i den nya skollagen. 
Bestämmelserna i 6 kap. i 1985 års skollag har överförts till respektive 
kapitel i den nya lagen med redaktionell ändring av benämningarna. Det 
anges inte särskilt i kommentaren till varje paragraf att denna förändring 
har skett. 

Kapitlets innehåll 

1 § 
Paragrafen beskriver vilka bestämmelser som finns i kapitlet. 

Allmänna bestämmelser 

Utbildningens syfte 

2 § 
Paragrafens anger den obligatoriska särskolans syfte. Bestämmelsen 
motsvaras av 6 kap. 1 § i 1985 års skollag för obligatorisk särskola som 
anordnas av offentliga huvudmän. Bestämmelser om utbildningens syfte 
för grundskolan finns i 8 kap. 2 §. 

I paragrafen har beskrivningen av målgruppen redaktionellt ändrats 
från uttrycket ”utvecklingsstörda barn och ungdomar” till ”elever med 
utvecklingsstörning”. Någon förändring i sak är inte avsedd. I 22 kap. 6 § 
utvidgas innebörden av detta begrepp så att även de som har fått ett 
betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund av 
hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, samt 
personer med autism eller autismliknande tillstånd omfattas av reglerna 
som gäller för elever med utvecklingsstörning. 

Grundsärskola och träningsskola 

3 § 
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Paragrafens första stycke  motsvarar 6 kap. 3 § första stycket i 1985 års 
skollag till den del den avser obligatorisk särskola med offentlig 
huvudman. 

Bestämmelserna i andra och tredje styckena motsvarar delar av 6 kap. 
3 § andra stycket i 1985 års skollag. Eftersom skolformen obligatorisk 
särskola även kan anordnas vid en fristående skola föreskrivs här att det 
är huvudmannen som anordnar utbildningen som avgör om en elev skall 
gå i grundsärskolan eller träningsskolan. Bestämmelser om fullgörande 
av skolplikten i obligatoriska särskolan finns i 5 kap. 3 §. 

Årskurser, läsår och terminer 

4 § 
I paragrafen anges att obligatoriska särskolan skall ha tio årskurser, vilket 
motsvaras av del av 6 kap. 3 § andra stycket i 1985 års skollag. Enligt 
5 kap. 8 § upphör skolplikten vid utgången av vårterminen det kalenderår 
då barnet fyller 16 år. Följaktligen är årskurs 10 inte obligatorisk.  

I paragrafen anges även att utbildningen i varje årskurs skall bedrivas 
under ett läsår, vilket består av en hösttermin och en vårtermin. 
Bestämmelsen om läsåret motsvarar 4 kap. 1 § särskoleförordningen 
(1995:206). 

Bestämmelsen 6 kap. 3 § tredje stycket i 1985 års skollag om rätten att 
fullfölja utbildningen motsvaras av 5 kap. 9 § andra stycket. De elever 
som har slutfört årskurs 9 i obligatoriska särskolan har enligt 5 kap. 9 § 
fjärde stycket rätt att få fortsatt utbildning i årskurs 10 i obligatoriska 
särskolan. Den bestämmelsen motsvarar 6 kap. 3 a § i 1985 års skollag. 

Utbildningens innehåll och omfattning 

5 § 
I paragrafen första stycke anges att undervisningen i grundsärskolan skall 
omfatta vissa ämnen och att undervisningen i träningsskolan skall 
omfatta vissa ämnesområden. Vidare anges att det skall finnas elevens 
val och syftet med undervisningen i elevens val. Avsikten är att 
regeringen, med stöd av bemyndigandet i andra stycket, på samma som 
enligt hittillsvarande reglering skall meddela föreskrifter om bl.a. vilka 
ämnen och ämnesområden undervisningen skall omfatta. 
 
6 § 
I paragrafens första stycke anges minsta garanterade undervisningstid 
som skall erbjudas eleverna. Paragrafen motsvarar 6 kap. 11 § i 1985 års 
skollag för utbildning som anordnas av offentliga huvudmän. 
Undervisningstiden är beräknad efter tio årskurser och motsvarar vad 
som hittills har gällt för grundsärskolan respektive träningsskolan. 
Bestämmelsen om undervisningstid har dock flyttats från förordning till 
lag. 
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Som framgår av bemyndigandet i andra stycket avser regeringen att 
meddela föreskrifter om fördelning av undervisningstid (timplan) för 
obligatorisk särskola med offentlig huvudman. På samma sätt som när 
det gäller grundskolan avser regeringen inte att meddela några 
föreskrifter om fördelning av undervisningstid när det gäller fristående 
skolor med obligatorisk särskola. 

Kursplaner 

7 § 
Paragrafen anger att för varje ämne i grundsärskolan och för varje 
ämnesområde i träningsskolan gäller en kursplan. Bestämmelsen 
motsvarar delvis 2 kap. 2 § särskoleförordningen (1995:206). 

Tester och prov 

8 § 
Paragrafen är utformad på samma sätt som för grundskolan (se 
författningskommentaren till 8 kap 7 §) samt för specialskolan och same-
skolan (10 kap. 7 § respektive 11 kap. 6 §). Bestämmelserna utgör inte 
något hinder mot sådana utredningar som görs för att säkerställa att 
eleverna tillhör den målgrupp skolformen är avsedd för eller för 
placering inom skolformen, t.ex. i träningsskola eller grundsärskola.  

Avgiftsfrihet 

9 § 
Paragrafen har samma utformning som grundskolans bestämmelser om 
avgiftsfrihet, se vidare 8 kap. 8 §, författningskommentaren till den 
bestämmelsen och avsnitt 13.5 om avgiftsfrihet i grundskolan.  

Paragrafen ersätter bestämmelser om avgiftsfrihet i 6 kap. 4 och 4 a §§ 
samt 9 kap. 7 § i 1985 års skollag. 

Utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner  

10 § 
Paragrafen motsvarar i huvudsak tidigare bestämmelser i 7 kap. 1 § 
särskoleförordningen (1995:206) och likalydande bestämmelser finns 
även för grundskolan, specialskolan och sameskolan, se 8 kap. 9 §, 
10 kap. 10 § och 11 kap. 9 §. I övrigt hänvisas till författnings-
kommentaren till 8 kap. 9 §. 

Intyg och studieomdöme 

11 § 
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Paragrafen reglerar elevers rätt till intyg om den utbildning de har gått 
igenom och rätt till allmänt studieomdöme. Bestämmelsen motsvarar 
7 kap. 2 § särskoleförordningen (1995:206). 

Av 12 § följer att en elev i grundsärskolan eller elevens vårdnads-
havare även har möjlighet att begära att betyg skall sättas. 

Betygssättning i grundsärskolan 

12 § 
Paragrafen motsvarar 7 kap. 3 § och 7 kap. 4 § första stycket särskole-
förordningen (1995:206). Vissa språkliga justeringar har gjorts men 
någon saklig förändring är inte avsedd. Till skillnad mot vad som gäller 
för grundskolan kan inte betyg sättas för ämnesblock. 

Bestämmelser om intyg och studieomdöme finns i 11 §. 
 
13 § 
Paragrafen motsvarar 7 kap. 5 § särskoleförordningen (1995:206). 
Uttrycket ”godkänd” är ändrat till ”godkänt” i likhet med vad som gäller 
för övriga skolformer.  

 
14 § 
Paragrafen motsvarar med några mindre språkliga justeringar 7 kap. 6 § 
särskoleförordningen (1995:206). 

Utfärdande av terminsbetyg och slutbetyg i grundsärskolan 

15 § 
Paragrafen motsvarar delvis 7 kap. 7 § särskoleförordningen (1995:206). 
Här har dock den materiella bestämmelsen tagits in i stället för en 
hänvisning till grundskolekapitlet i enlighet med hittillsvarande 
reglering. Bestämmelserna har anpassats något för att bättre överens-
stämma med möjligheten att genomgå 10 årskurser i grundsärskolan.  

Obligatorisk särskola med offentlig huvudman 

Hemkommunens ansvar 

16 § 
Paragrafen reglerar hemkommunens ansvar för att anordna obligatorisk 
särskola. Bestämmelsen motsvarar i huvudsak 6 kap. 5 § i 1985 års 
skollag. En liknande bestämmelse finns för grundskolan, se 8 kap. 19 § 
första och andra styckena.  

I första stycket har förtydligats att hemkommunens ansvar inte 
omfattar de elever som fullgör sin skolplikt på annat sätt, t.ex. genom att 
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gå i grundskolan eller genom att gå i en fristående skola med obligatorisk 
särskola. 

Till skillnad mot vad som gäller för grundskolan krävs, enligt andra 
stycket, inte särskilda skäl för att hemkommunen skall komma överens 
med någon annan kommun om att denne skall ta emot elever vars 
utbildning i obligatorisk särskola hemkommunen har att svara för. 

Mottagande i annan kommun 

17 § 
Paragrafen reglerar en möjlighet för en kommun att ta emot en elev även 
i andra fall än vad som sägs i 16 § andra stycket. Bestämmelsen mot-
svarar delvis 6 kap. 6 a § första meningen i 1985 års skollag. Det är 
kommunen där eleven vill gå som avgör om eleven skall tas emot eller 
inte. Regler om interkommunal ersättning finns i 21 §. 

En likalydande bestämmelse finns för grundskolan, se 8 kap. 22 §. 

Kommunens organisation av sin obligatoriska särskola 

18 § 
Paragrafen behandlar vad kommunen skall beakta vid utformningen av 
sin obligatoriska särskola. Bestämmelsen motsvarar 6 kap. 6 § första och 
fjärde stycket i 1985 års skollag.  

Liknande bestämmelser finns för grundskolan, se 8 kap. 24 §. 

Placering vid skolenhet 

19 § 
Paragrafen handlar om vad kommunen skall beakta vid fördelningen 

av elever på olika skolenheter. Den ersätter hittillsvarande bestämmelser 
i 6 kap. 6 § andra stycket i 1985 års skollag och är huvudsakligen 
utformad på samma sätt som motsvarande bestämmelser för grundskolan 
(8 kap. 25 §). Paragrafen är tillämplig under hela den som eleven deltar i 
utbildningen och inte bara när eleven skall börja. I övrigt hänvisas till 
författningskommentaren till 8 kap. 25 § första stycket och andra stycket 
1. 

Skolskjuts 

20 § 
Paragrafen gäller elevers rätt till skolskjuts. Bestämmelsen motsvarar i 
huvudsak 6 kap. 6 § tredje och fjärde styckena i 1985 års skollag.  

I första stycket har tydliggjorts att rätten till kostnadsfri skolskjuts 
gäller ”från den plats där eleven är bosatt till den plats där utbildningen 
bedrivs”. En likalydande bestämmelse finns för grundskolan, se 8 kap. 
26 §.  
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I andra stycket anges att det är elevens hemkommun som skall 
ombesörja att skolskjuts anordnas. En likalydande bestämmelser finns för 
grundskolan, se 8 kap. 26 §. 

Av 21 kap. 3 § 3 följer att beslut om skolskjuts kan överklagas.  

Interkommunal ersättning 

21 § 
Paragrafen reglerar kommunens rätt till ersättning då en elev har tagits 
emot enligt 17 §. Bestämmelsen motsvarar 6 kap. 6 a § i 1985 års 
skollag.  

Obligatorisk särskola som anordnas vid en fristående skola 

Mottagande 

22 § 
Paragrafen är delvis ny men motsvarar grunderna i 9 kap. i 1985 års 
skollag. En likalydande bestämmelse för grundskolan finns i 8 kap. 28 §. 

I första stycket anges att varje fristående skola skall vara öppen för alla 
elever som har rätt till utbildning i obligatoriska särskolan. 

Av andra stycket anges undantag till första stycket. Verksamheten kan 
begränsas till vissa årskurser, vilket motsvarar 9 kap. 2 § tredje stycket i 
1985 års skollag. I övrigt är bestämmelserna i andra stycket nya, se 
kommentaren till 8 kap. 28 §. 

Tredje stycket innebär ett undantag från huvudprincipen att en elev 
som behöver särskilt stöd i första hand skall få detta vid den skolenhet 
som han eller hon vill gå i, oavsett huvudman.  Under de förutsättningar 
som anges i bestämmelsen är en fristående skola inte skyldig att ta emot 
en elev eller ge fortsatt utbildning åt en elev. Sådana förutsättningar är 
om det skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska 
svårigheter för huvudmannen. 

Enligt 5 kap. 4 § beslutar barnets hemkommun om att ett barn får 
fullgöra sin skolplikt vid en fristående skola med obligatorisk särskola. 

Urval 

23 § 
Bestämmelsen är ny. I anslutning till skolans ansökan om godkännande 
prövas urvalsprinciperna redan i praktiken av Statens skolverk eftersom 
en fristående skola enligt hittillsvarande reglering skall vara öppen för 
alla enligt 9 kap. 2 § i 1985 års skollag.  

En likalydande bestämmelse finns för grundskolan, se 8 kap 29 §. 

 
502 



 
 

 

 

Bidrag från hemkommunen 

25 § 
Paragrafen reglerar frågan om kommunala bidrag för elever i en 
fristående skola. Bestämmelsen motsvarar i huvudsak vad som gäller 
enligt 1985 års skollag. Någon särskild prövning av rätten till bidrag 
skall dock inte längre göras. Bidraget utgör i stället en konsekvens av att 
Statens skolverk beslutat om godkännande enligt bestämmelserna i 
2 kap. 6 §. En likalydande bestämmelse finns för grundskolan, se 8 kap. 
30 §. 

Första stycket innehåller bestämmelser om hur bidraget skall bestäm-
mas. Bestämmelserna motsvarar 9 kap. 6 a § tredje stycket i 1985 års 
skollag. Motiven till den bestämmelsen finns i prop. 1995/96:200 s. 44–
48, 62 och 72. 

Andra stycket motsvaras av 9 kap. 11 § andra stycket i 1985 års skol-
lag. 

Bestämmelserna i tredje stycket har justerats men motsvarar i sak 
regleringen i delar av 9 kap. 6 a § fjärde stycket i 1985 års skollag. 

10 kap.  Specialskolan 

Kapitlets innehåll 

1 § 
Paragrafen beskriver innehållet i kapitlet. Den innehåller också en 
hänvisning till 2 kap., av vilket framgår att specialskola endast kan 
anordnas av staten. 

Utbildningens syfte 

2 § 
I paragrafen definieras specialskolans målgrupp. Uppräkningen är 
uttömmande och innefattar endast elever som på grund av dövhet, 
dövblindföddhet eller hörselskada är i behov av en tvåspråkig 
undervisning i en teckenspråkig miljö. Vidare framgår av paragrafen att 
specialskolan skall erbjuda en teckenspråkig miljö och att utbildningen 
skall anpassas till varje elev och så långt det är möjligt motsvara den 
utbildning som ges i grundskolan. Vad som anges om grundskolans syfte 
och utformning i 8 kap. 2 § gäller sålunda i tillämpliga delar även för 
specialskolan, se författningskommentaren till 8 kap. 2 §. Slutligen 
framgår av paragrafens sista mening att utbildningen i specialskolan skall 
ligga till grund för fortsatt utbildning. 
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Årskurser, läsår och terminer 

3 § 
Paragrafen reglerar årskurser, läsår och terminer i specialskolan. Att 
specialskolan skall ha tio årskurser motsvarar bestämmelserna i 
7 kap. 3 § i 1985 års skollag. I övrigt är paragrafen utformad på i princip 
samma sätt som för grundskolan, se kommentaren till 8 kap. 3 §. 

Utbildningens innehåll och omfattning 

4 § 
I första stycket anges de ämnen som undervisningen skall omfatta. 
Förutom att ämnet musik är utbytt mot ämnet rörelse och drama samt att 
ämnet teckenspråk tillkommer motsvarar bestämmelserna regleringen för 
grundskolan, se kommentaren till 8 kap. 4 § 

Bestämmelserna i andra stycket motsvarar de bestämmelser som gäller 
för grundskolan, se kommentaren till 8 kap. 4 §. 

Av tredje stycket följer att den sammanlagda undervisningstiden i 
specialskolan skall uppgå till minst 7 845 timmar. Att den sammanlagda 
undervisningstiden i specialskolan är längre än motsvarande tid i 
grundskolan motiveras av att specialskolan har tio årskurser. Av stycket 
följer vidare att regeringen fastställer timplanen för specialskolan. 

 
5 § 
Av paragrafen framgår att regeringen eller den myndighet regeringen 
bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om undervisningens 
omfattning samt att därvid, för elever med utvecklingsstörning, 
avvikelser får göras från ämnesindelningen i första stycket.  

Kursplaner 

6 § 
Paragrafens första stycke har sin motsvarighet i 3 kap. 2 § i 1995 års 
specialskoleförordning jämfört med 2 kap. 6 § första stycket i 1991 års 
grundskoleförordning. Se vidare kommentaren till 8 kap. 6 §  

Paragrafens andra stycke motsvarar i princip 3 kap. 4 § i 1995 års 
specialskoleförordning och innebär att kursplaner för den obligatoriska 
särskolan får tillämpas för elever med utvecklingsstörning. 

Tester och prov 

7 § 
Paragrafen är utformad på samma sätt som för grundskolan, se 
författningskommentaren till 8 kap. 7 § samt för den obligatoriska sär-
skolan och sameskolan, se 9 kap. 8 § och 11 kap. 6 §. Bestämmelserna 
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utgör inte något hinder mot sådana utredningar som görs för att 
säkerställa att eleverna tillhör den målgrupp skolformen är avsedd för. 

Avgiftsfrihet 

8 § 
Paragrafen har samma utformning som grundskolans bestämmelser om 
avgiftsfrihet, se vidare 8 kap. 8 §, författningskommentaren till den 
bestämmelsen och avsnitt 13.5 om avgiftsfrihet i grundskolan.  

Paragrafen ersätter bestämmelser om avgiftsfrihet 7 kap. 4 § första och 
andra styckena i 1985 års skollag. Bestämmelsen i paragrafens tredje 
stycke är ny för specialskolans del. 

Resor och boende 

9 § 
Paragrafen motsvarar 7 kap. 4 § tredje och fjärde stycket i 1985 års 
skollag. Språket har moderniserats men någon saklig förändring i 
förhållande till tidigare bestämmelser är inte avsedd. Bestämmelserna är 
utformade på i huvudsak samma sätt som motsvarande bestämmelser för 
sameskolan, se 11 kap. 8 §. 

Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan 

10 § 
Paragrafen motsvarar i huvudsak tidigare bestämmelser i 8 kap. 1 § 
specialskoleförordningen (1995:206) och likalydande bestämmelser finns 
även för grundskolan, obligatoriska särskolan och sameskolan, se 
8 kap. 9 §, 9 kap. 10 § och 11 kap. 9 §. I övrigt hänvisas till 
författningskommentaren till 8 kap. 9 §. 

Betygssättning 

11 § 
Av paragrafens första stycke framgår att bestämmelserna om betyg i 9 
kap. 11 § och 9 kap. 13–15 §§ skall tillämpas för elever som undervisas 
enligt särskolans kursplaner. Det motsvarar den bestämmelse som 
tidigare funnits i 8 kap. 2 § första stycket i 1995 års 
specialskoleförordning. Av andra meningen framgår dock nu att, om 
eleven eller dess vårdnadshavare begär det, betyg som inte utgör 
slutbetyg skall dock sättas i slutet av varje termin i årskurs 9 och i slutet 
av höstterminen i årskurs 10 i ämnen och ämnesblock som inte avslutats. 

Av paragrafens andra stycke framgår att bestämmelserna om betyg i 
12–20 §§ skall tillämpas för övriga elever.  
 
12 § 
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Paragrafen är utformad på samma sätt som för grundskolan, se 
8 kap. 10 §. Paragrafens första stycke motsvarar 8 kap. 3 § första stycket, 
första och andra meningen i 1995 års specialskoleförordning med en 
mindre språklig justering.  

Paragrafens andra stycke motsvarar till viss del bestämmelser som 
tidigare fanns i 8 kap. 3 § första stycket tredje meningen i 1995 års 
specialskoleförordning. Bestämmelsernas innebörd är att frågan om ett 
sammanfattande betyg skall sättas eller inte avgörs av den eller de som 
enligt 4 kap. 22 och 23 §§ skall sätta betyg. 

 
13 § 
Paragrafen är utformad på i princip samma sätt som för grundskolan, se 
8 kap. 11 §. Paragrafen motsvarar 8 kap. 4 § i 1995 års specialskole-
förordning. 

 
14 § 
Paragrafen är utformad på samma sätt som för grundskolan, se 
8 kap. 12 §. Paragrafen motsvarar i sak 8 kap. 6 § i 1995 års 
specialskoleförordning. Här har dock benämningen ”godkänd” i de olika 
betygsstegen ersatts med ”godkänt”, jfr kommentaren till 8 kap. 12 §. 

Betyg innan ett ämne eller ämnesblock har avslutats 

 
15 § 
Paragrafen är utformad på samma sätt som för grundskolan, se 
8 kap. 13 §. Paragrafen motsvarar 8 kap. 7 § i 1995 års specialskole-
förordning. 

Betyg när ett ämne eller ämnesblock har avslutats 

16 § 
Paragrafen är utformad på samma sätt som för grundskolan, se 
8 kap. 14 §. Paragrafen motsvarar 8 kap. 8 § första och andra stycket i 
1995 års specialskoleförordning. Här har dock benämningen ”godkänd” i 
betygsstegen ersatts med ett ”godkänt”. Eftersom bestämmelsen har 
överförts till lagen har tillagts att regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om betygskriterierna Väl 
godkänt och Mycket väl godkänt. 

 
17 § 
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Paragrafen är utformad på i princip samma sätt som för grundskolan, se 
8 kap. 15 §. Eftersom specialskolan är anpassad för och särskilt riktar sig 
till elever med dövhet, dövblindföddhet eller hörselskada skall emellertid 
vid tillämpningen av bestämmelsen bortses från dessa funktionshinder. 
Paragrafen motsvarar i huvudsak 8 kap. 8 § tredje stycket i 1995 års 
specialskoleförordning. 



 
 

 

 

 
18 § 
Paragrafen är utformad på samma sätt som för grundskolan, se 
8 kap. 16 §. Paragrafen motsvarar 8 kap. 9 § första och andra stycket i 
1995 års specialskoleförordning. 

Utfärdande av terminsbetyg och slutbetyg 

19 § 
Paragrafen är utformad på samma sätt som för grundskolan, se 
8 kap. 17 §. Första stycket motsvarar delvis 8 kap. 12 § första stycket i 
1995 års specialskoleförordning. 

Andra stycket motsvarar 8 kap. 13 § första stycket i 1995 års special-
skoleförordning. 

Prövning 

20 § 
Paragrafen är utformad på samma sätt som för grundskolan, se 
8 kap. 18 §. Paragrafens första stycke motsvarar 8 kap. 16 § första 
stycket i 1995 års specialskoleförordning. 

Av andra stycket följer att endast vissa lärare får genomföra en 
prövning. På samma sätt som vid annan betygssättning skall betyget, som 
i dag, sättas av rektor om prövning genomförs av två eller flera lärare och 
dessa inte kan enas. Stycket innehåller också en hänvisning till vissa 
bestämmelser om betygssättning. 

Tredje stycket motsvarar delvis 8 kap. 17 § i 1995 års 
specialskoleförordning. 

Övriga bestämmelser 

21 § 
Paragrafen motsvarar 7 kap. 7 § i 1985 års skollag med den skillnaden att 
regeringen inte längre kan meddela föreskrifter om undantag från 
bestämmelsen i första stycket. Paragrafen är utformad på samma sätt som 
för sameskolan, jfr 11 kap. 10 §. 

 
22 § 
Paragrafen motsvarar 7 kap. 5 § i 1985 års skollag med den skillnaden att 
det inte längre föreskrivs att det skall finnas en gemensam styrelse för 
enheterna. För att överensstämma med terminologin i lagen i övrigt har 
också ordet enheter ersatts av ordet skolenheter. Någon saklig skillnad är 
inte avsedd. 
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11 kap.  Sameskolan 

Kapitlets innehåll 

1 § 
Paragrafen beskriver innehållet i kapitlet. Den innehåller också en 
hänvisning till 2 kap., av vilket framgår att sameskola endast kan 
anordnas av staten. 

Utbildningens syfte 

2 § 
Paragrafen motsvarar i huvudsak 8 kap. 1 § första stycket i 1985 års 
skollag. Vad gäller bestämmelsen om särskilt stöd i andra stycket samma 
lagrum så regleras detta stöd i 4 kap. 14 §. 

Utbildningens innehåll och omfattning 

3 § 
Paragrafen är utformad på i princip samma sätt som för grundskolan, jfr 
kommentaren till 8 kap. 4 §, samt för specialskolan, jfr 10 kap. 4 §. 

Att den sammanlagda undervisningstiden i sameskolan enligt tredje 
stycket skall uppgå till minst 4 200 timmar motiveras av att sameskolan 
har sex årskurser. 

 
4 § 
Paragrafen är utformad på i princip samma sätt som för specialskolan, jfr 
kommentaren till 10 kap. 5 § första meningen. 

Kursplaner 

5 § 
Paragrafen har sin motsvarighet i 3 kap. 6 § sameskolförordningen 
(1995:205) jämförd med 2 kap. 6 § första stycket 
grundskoleförordningen (1994:1194). Paragrafen är utformad på samma 
sätt som för grundskolan, jfr kommentaren till 8 kap. 6 §, samt för 
specialskolan, jfr 10 kap. 6 § första stycket. Motsvarande föreskrift för 
obligatoriska särskolans del finns i 9 kap. 7 §. 

Tester och prov 

6 § 
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Paragrafen är utformad på samma sätt som för grundskolan, jfr 
kommentaren till 8 kap. 7 §, samt för obligatoriska särskolan och 
specialskolan, jfr 9 kap. 8 § och 10 kap. 7 §. 

Avgiftsfrihet 

7 § 
Paragrafen har samma utformning som grundskolans bestämmelser om 
avgiftsfrihet, se vidare 8 kap. 8 §, författningskommentaren till den 
bestämmelsen och avsnitt 13.5 om avgiftsfrihet i grundskolan.  

Paragrafen ersätter bestämmelser om avgiftsfrihet 8 kap. 4  och 4 a §§ i 
1985 års skollag. Bestämmelsen i tredje stycket är ny för sameskolans 
del. 

Resor och boende 

8 § 
Paragrafen motsvarar i sak 8 kap. 5 § i 1985 års skollag. Bestämmelserna 
är utformade på i huvudsak samma sätt som motsvarande bestämmelser 
för specialskolan, jfr 10 kap. 9 §. 

Föreskriften i första stycket har formulerats om för att passa 
terminologin i den nya lagen och tydliggöra att det är fråga om en 
rättighet för den enskilde. Någon förändring i sak är inte avsedd. Beslut 
enligt första stycket får enligt 21 kap. 5 § första stycket 1 överklagas hos 
allmän förvaltningsdomstol. 

Bestämmelserna i andra stycket motsvarar i princip motsvarande 
bestämmelser för grundskolan, jfr kommentaren till 8 kap. 24 § tredje 
stycket. Beslut enligt andra stycket får enligt 21 kap. 10 § första stycket 
2 överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. 

Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan 

9 § 
Paragrafen motsvarar i huvudsak 5 kap. 3 § sameskolförordningen 
(1995:205) och är utformad på samma sätt som för grundskolan, jfr 
kommentaren till 8 kap. 9 §, samt för obligatoriska särskolan, jfr 
9 kap. 10 §. Motsvarande föreskrift för specialskolans del finns i 
10 kap. 10 §. 

Övrig bestämmelse 

10 § 
Paragrafen motsvarar 8 kap. 6 § i 1985 års skollag och är utformad på 
samma sätt som för specialskolan, jfr 10 kap. 21 §. 

Bestämmelser som åsyftas i andra stycket har hittills funnits i 
förordningen (SKOLFS 1995:50) om ersättning för elever i sameskolan. 
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I första stycket, som till sitt innehåll motsvarar 5 kap. 1 § första stycket 
i 1985 års skollag, anges vilka ungdomar gymnasieskolan vänder sig till. 
Behörighetsvillkoren anger såväl ett krav på avslutad utbildning som en 
åldersgräns. En grundskoleutbildning anses avslutad när skolplikten har 
upphört och eleven inte längre går i grundskolan. Något krav på att 
eleven slutfört viss årskurs finns således inte. Med motsvarande 
utbildning avses dels specialskolan, dels sådana fristående skolor på 

12 kap.  Allmänna bestämmelser m.m. om gymnasieskolan  

Kapitlets innehåll 

1 § 
De bestämmelser i skollagen som är specifika för gymnasieskolan finns 
fördelade på två kapitel. Detta kapitel inleds med sådana bestämmelser 
som gäller för alla utbildningar inom skolformen. Följande kapitel, 
13 kap., innehåller regler som gäller för var och en av de olika typer av 
program som kan utgöra en gymnasieutbildning. 

I detta kapitel med allmänna bestämmelser m.m. om gymnasieskolan 
finns även särskilda bestämmelser om gymnasieutbildning för elever 
med svårt rörelsehinder (Rh-utbildning). För denna utbildning gäller 
förutom dessa särskilda bestämmelser de inledande allmänna 
bestämmelserna samt även bestämmelserna i 13 kap. eftersom Rh-
utbildningen bedrivs i form av de programtyper som regleras där.  

Allmänna bestämmelser 

Utbildningens syfte 

2 § 
Paragrafens första stycke anger syftet med gymnasieutbildningen. 
Bestämmelserna kompletterar vad som sagt i 1 kap. 6 § om de 
övergripande målen för all utbildning som regleras i skollagen. 

I andra stycket finns bestämmelser om utformningen av utbildningen i 
gymnasieskolan. Allmänna bestämmelser om utformningen av 
utbildningen finns härutöver i 1 kap. 7 §. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 18.3. 

Målgrupp 

3 § 
Paragrafen motsvarar 5 kap. 1 § i 1985 års skollag såvitt avser gymnasie-
utbildning som anordnas av offentlig huvudman. Här omfattas dock även 
fristående skolor med gymnasieutbildning. 
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grundskolenivå som antingen avses i 9 kap. 1985 års skollag eller som 
regleras i 17 kap. Ytterligare behörighetskrav finns i 9 § för nationella 
och specialutformade program samt i 31 § för den särskilda utbildningen 
för elever med svårt rörelsehinder. 

Paragrafen behandlar den utbildning som utgör gymnasieskolan. Den 
första meningen anger gymnasieutbildningens förhållande till annan 
utbildning enligt denna lag. 

Andra stycket, vilket hänvisar till ett par bestämmelser som ger vissa 
elever från den obligatoriska särskolan rätt till utbildning på ett 
individuellt program, motsvarar 5 kap. 1 § andra stycket i 1985 års 
skollag. 

Tredje stycket, som inskränker lagens tillämpning beträffande 
gymnasieskolan till elever bosatta i Sverige, motsvarar 5 kap. 1 § tredje 
stycket i 1985 års skollag. Av 22 kap. 1 § följer att vid tillämpningen av 
lagen skall vissa ungdomar som inte är folkbokförda i landet ändå anses 
bosatta här. Enligt 22 kap. 2 § gäller dock begränsningar i rätten till 
gymnasieutbildning för några av dessa grupper. Vidare ges regeringen 
bemyndigande att föreskriva att lagens bestämmelser om gymnasieskolan 
skall gälla även för vissa ungdomar som inte är bosatta i landet. Sådana 
bestämmelser finns i 11 kap. i 1992 års gymnasieförordning. 

Program 

4 § 

Innehållet i övrigt i paragrafen reglerades tidigare såvitt avser 
utbildning anordnad av offentlig huvudman i 5 kap. i 1985 års skollag. 
Här regleras även fristående skolor. Att individuella program får 
anordnas vid fristående skolor behandlas i avsnitt 19.2. 

Första stycket anger vilka program som gymnasieskolan omfattar. 
Bestämmelsen motsvarar delvis 5 kap. 3 § första stycket i 1985 års 
skollag. 

Andra stycket, om utbildning särskilt anpassad för ungdomar med svårt 
rörelsehinder, motsvarar delvis 5 kap. 7 § första stycket i 1985 års 
skollag. Av bestämmelsen följer att de program som anges i första 
stycket även får anordnas inom gymnasieskolor med Rh-anpassad 
utbildning. Ytterligare bestämmelser om denna utbildning finns i 30–
35 §§. 

Tredje och fjärde styckena behandlar hur lång utbildningen skall vara 
på nationella och specialutformade program. För utbildning anordnad av 
offentliga huvudmän finns motsvarande bestämmelser i 5 kap. 3 § första 
och andra styckena samt 32 § i 1985 års skollag. För dessa utbildningar 
är inte någon materiell ändring avsedd. 

Avgiftsfrihet 

5 § 

 
511 



 
 

 

 

7 § 

Paragrafens första och andra stycken motsvarar beträffande den av 
offentliga huvudmän bedrivna gymnasieskolan 5 kap. 21 § och 
beträffande fristående skolor 9 kap. 10 § första stycket i 1985 års skollag. 
Någon saklig ändring jämfört med gällande bestämmelser är inte avsedd. 
I 4 kap. 27 § görs undantag från principen att verksamheten i gymnasie-
skolan skall vara avgiftsfri. Enligt den bestämmelsen medges regeringen 
rätt att föreskriva om avgifter för den som genomgår prövning. 

Bestämmelsen i tredje stycket motsvarar i huvudsak 9 kap. 10 § tredje 
stycket i 1985 års skollag såvitt avser fristående skolor. Här omfattas 
gymnasieutbildning oavsett om den anordnas vid en fristående skola eller 
av en offentlig huvudman. Av förarbetena till den nämnda paragrafen 
framgår att förbudet mot avgifter avser alla former av avgifter i samband 
med en ansökan om plats i en skola, såsom anmälnings-, kö- eller 
registreringsavgifter (prop. 2001/02:35 s. 74). 

Landsting 

6 § 
Paragrafen behandlar landstingens möjligheter att anordna utbildning i 
gymnasieskolan. Den motsvarar till sitt sakliga innehåll 5 kap. 6 och 
13 a §§ i 1985 års skollag.  

Riksrekrytering 

Paragrafen behandlar s.k. riksrekrytering, vilket innebär att sökande från 
ett större område än den anordnande kommunen eller 
samverkansområdet skall tas emot i första hand. Eftersom systemet med 
första och andrahandsmottagning bara förekommer vid utbildning 
anordnad av offentliga huvudmän blir paragrafen inte tillämplig för 
fristående skolor. Bakgrunden till regleringen om riksrekrytering 
redovisas i prop. 2003/04:140. 

Paragrafens första stycke motsvarar 5 kap. 9 och 14 §§ i 1985 års 
skollag.  

Bestämmelsen i andra stycket ger regeringen bemyndigande att 
meddela föreskrifter om att elevernas hemkommuner skall utge 
ersättning för utbildningskostnaderna till anordnaren av riksrekryterade 
utbildningar. Bestämmelsen motsvarar 5 kap. 26 § i 1985 års skollag. 
Lydelsen har dock ändrats så att det uttryckligen framgår att även 
landsting som anordnar riksrekryterande utbildning kan ges rätt till 
ersättning från elevens hemkommun. 

Kurser och gymnasiepoäng 

8 § 
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Paragrafen behandlar de mindre enheter, kurser, som en 
gymnasieutbildning består av och hur kursernas omfattning bestäms 



 
 

 

 

genom gymnasiepoäng. Genom föreskriften görs denna reglering 
bindande även för fristående skolor. 

Första och andra styckena motsvarar delvis 5 kap. 4 c § första och 
andra styckena i 1985 års skollag såvitt gäller utbildning som anordnas 
av offentliga huvudmän. Den poängplan som det hänvisas till i första 
stycket har samma innehåll som bilaga 2 till 1985 års skollag. 

Tredje stycket innehåller en upplysning om regeringens möjlighet att 
meddela föreskrifter i ett antal frågor i anslutning till vad som behandlas 
i de föregående styckena. Till den del upplysningen avser krav för att 
påbörja en kurs och förutsättningar för att gå om en kurs motsvarar 
bestämmelsen 5 kap. 19 § i 1985 års skollag såvitt gäller utbildning 
anordnad av offentlig huvudman. Även fristående skolor omfattas dock 
av möjligheten att meddela ytterligare föreskrifter. 

En möjlighet att under vissa förutsättningar dela upp studierna i några 
kurser i etapper finns reglerad i gymnasieförordningen (1992:394). Där 
föreskrivs också att det skall sättas betyg på varje sådan avslutad etapp. 
Sådana föreskrifter som avses i tredje stycket kan gälla etappläsning och 
utfärdande av intyg över de kunskaper som eleven inhämtat under 
studierna på etappen sedan denna avslutats. Bakgrunden till att det inte 
längre, sedan ämnesbetyg införts, bedöms möjligt med betyg på delar av 
kurser utvecklas i avsnitt 18.5. 

Behörighetsvillkor 

9 § 
Paragrafen innehåller de behörighetsvillkor som gäller särskilt för att en 
sökande skall kunna bli mottagen till ett nationellt eller specialutformat 
program. Den motsvarar delvis 5 kap. 5 § i 1985 års skollag såvitt avser 
gymnasieutbildning som anordnas av offentlig huvudman. Här omfattas 
även gymnasieutbildning som anordnas vid en fristående skola. Utöver 
villkoren i denna paragraf måste en sökande uppfylla de allmänna 
behörighetskrav som gäller för alla utbildningar i gymnasieskolan och 
som framgår av 3 §. Ytterligare villkor för mottagande till en Rh-
utbildning finns i 31 §. 

I första stycket 1 anges att sökanden skall ha slutfört sista årskursen. 
Med detta avses att eleven har läst sista årskursen. Något krav på betyg i 
övriga ämnen än de nämnda finns inte. Utbildning som motsvarar 
grundskoleutbildning är främst utbildning i specialskolan eller sådana 
skolor med enskild huvudman som regleras i 17 kap. Övergångsvis måste 
även fristående skolor som motsvarar grundskolan enligt 9 kap. i 1985 
års skollag anses som utbildning som motsvarar grundskolan. Däremot 
avses inte obligatorisk särskola eller sådana fristående skolor som 
motsvarar särskola.  

Med likvärdig utbildning i första stycket 2 avses t.ex. utbildning vid en 
sådan fristående skola på gymnasienivå som avses i 9 kap. i 1985 års 
skollag. 
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Ett bemyndigande som motsvarar det i andra stycket finns i 5 kap. 5 § 
fjärde stycket och 13 b § andra stycket i 1985 års skollag. Detta 
bemyndigande har utnyttjats i 11 kap. 3 § gymnasieförordningen 
(1992:394) genom regleringen att kravet på godkänt betyg i svenska inte 
gäller nordiska elever. 

Information  

10 § 
Bestämmelsen om kommunernas skyldighet att informera om 
gymnasieutbildningen motsvarar 5 kap. 4 § tredje stycket i 1985 års 
skollag. 

Ansökan 

11 § 
Paragrafen behandlar hur ansökan till en gymnasieutbildning hos en 
offentlig huvudman skall gå till. Ansökan blir aktuell för alla sådana 
gymnasieutbildningar som anordnas för en grupp elever. För 
specialutformade och individuella program som utformas för en enskild 
elev – och således inte anordnas för en grupp elever – kommer något 
ansökningsförfarande normalt inte i fråga. 

Bestämmelsen motsvarar till stora delar 5 kap. 12 och 13 c §§ i 1985 
års skollag.  

Genom kravet på att yttrande skall bifogas ansökan när denna sänds 
vidare till utbildningsanordnaren behövs inte något uttryckligt stadgande 
om att anordnaren skall inhämta ett sådant yttrande innan denne fattar 
beslut om mottagande. Ett stadgande av den innebörden finns i 5 kap. 
10 § i 1985 års skollag. 

Ett yttrande om att hemkommunen åtar sig att stå för utbildningens 
kostnader behöver inte bifogas när det av lag följer att hemkommunen är 
betalningsskyldig. Detta nya undantag från yttrande förklaras av den 
utökade skyldigheten enligt 39 § att betala interkommunal ersättning vid 
andrahandsmottagning till nationella program. I dessa situationer fyller 
ett yttrande från hemkommunen inte någon funktion. 

Liksom enligt 1985 års lag gäller att något yttrande inte heller behövs 
när hemkommunen ingår i samverkansområdet för den aktuella 
utbildningen. Vad som utgör ett samverkansområde framgår av 13 kap. 5 
och 13 kap. 7 §§. Ersättningsfrågan förutsätts bli reglerad i 
samverkansavtalet. 

Att begreppet intagning i 1985 års skollag ersätts med antagning 
kommenteras i avsnitt 18.6. 

Mottagande 

12 § 
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Begreppet mottagande har samma innebörd som i 5 kap. i 1985 års 
skollag. Den prövning som måste föregå ett beslut om att ta emot en 
sökande skall avse att denne uppfyller behörighetskraven för 
utbildningen. För utbildning som anordnas av en offentlig huvudman 
tillkommer även att pröva om sökanden har rätt att bli mottagen i första 
hand eller, om så inte är fallet, om eleven skall tas emot i andra hand. 

Paragrafen motsvarar till sitt innehåll såvitt gäller utbildning anordnad 
av offentliga huvudmän i huvudsak 5 kap. 11 § första och andra styckena 
i 1985 års skollag avseende nationella program. För specialutformade 
och individuella program motsvarar den 5 kap. 13 d §. Lydelsen har 
anpassats till att den även avser utbildning som anordnas av offentliga 
huvudmän. 

I andra stycket görs undantag för Rh-anpassad utbildning. Mottagande 
till denna utbildning prövas av en särskild nämnd. 

Regler om överklagande av mottagningsbeslut finns i 21 kap. 

Antagning 

13 § 
Begreppet antagning är nytt. Det motsvarar uttrycket intagning i 1985 års 
skollag. Förändringen har kommenterats i avsnitt 18.5. 

Antagning är det beslut som innebär att den som är mottagen som 
sökande enligt föregående paragraf också tilldelas en plats på 
utbildningen. För det fall det finns fler mottagna sökande än det finns 
platser på utbildningen, måste ett urval göras i samband med 
antagningen. Annars skall alla mottagna också antas. 

I 1985 års skollag regleras motsvarande frågor om intagning i 5 kap. 
15 § när det gäller den utbildning offentliga huvudmän anordnar. Någon 
reglering om intagning finns inte i den lagen för det som där benämns 
fristående skolor. 

Liksom i övriga delar av lagen anges inte vilket organ hos en 
huvudman som skall fullgöra en viss uppgift. Därför anges i första 
stycket enbart att det är huvudmannen som ansvarar för utbildningen. 

Denna paragraf gäller för alla typer av huvudmän som får anordna 
gymnasieskola. Den möjlighet som andra stycket öppnar för flera 
huvudmän att ha en gemensam antagningsorganisation blir således 
tillämplig inte bara för kommuner utan även för landsting och fristående 
skolor. 

Föreskrifter enligt tredje stycket om urval bland mottagna sökande kan 
avse sökande som tagits emot såväl i första som i andra hand. 

Att beslut om antagning inte får överklagas följer av 21 kap. 13 §. 

Individuell studieplan 

14 § 
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Paragrafen innehåller föreskrifter om den individuella studieplan som 
skall upprättas för alla elever. Någon motsvarighet finns inte i 1985 års 



 
 

 

 

Utvecklingssamtal 

skollag. I 1 kap. 12 § gymnasieförordningen (1992:394) finns däremot 
den individuella studieplanen reglerad när det gäller utbildning hos en 
offentlig huvudman. Det är dessa bestämmelser som delvis tjänat som 
förebild för denna paragraf. Till skillnad mot i förordningen föreskrivs 
här att planen skall innehålla inte bara uppgifter om elevens studieväg 
och val av kurser utan också vad som överenskommits om olika insatser 
för att denne skall nå målen för utbildningen. Några föreskrifter om 
individuell studieplan har inte funnits för utbildning vid fristående 
skolor. 

Andra stycket innehåller en upplysning om att regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter 
om den individuella studieplanen. Eftersom bl.a. bestämmelser om olika 
sätt att utvidga eller minska omfattningen av studier på ett program även 
fortsättningsvis förutsätts finnas i gymnasieförordningen, är det lämpligt 
att även regleringen av i vilken utsträckning uppgifter om sådana 
förhållanden skall tas med i den individuella studieplanen ges på 
förordningsnivå. 

Den individuella studieplanen behandlas närmare i avsnitt 18.7. 

15 § 
Någon reglering av utvecklingssamtal finns inte i 1985 års skollag. För 
utbildning anordnad av offentliga huvudmän finns bestämmelser om 
utvecklingssamtal i 7 kap. 19 § gymnasieförordningen (1992:394). Några 
motsvarande föreskrifter för fristående skolor finns inte i 1996 års 
förordning om fristående skolor.  

Paragrafen gäller för alla gymnasieskolor oberoende av typ av 
huvudman. Gymnasieförordningens bestämmelser har varit förebild. 

Utvecklingssamtalet har behandlats i avsnitt 18.7. 

Information om elevs frånvaro 

16 §    
Paragrafen behandlar skyldigheten att informera en elevs vårdnadshavare 
om eleven är frånvarande från skolan. 
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Första stycket ålägger rektor eller den rektor utser att underrätta 
vårdnadshavarna om en elev är frånvarande i så stor utsträckning att 
elevens rätt till studiehjälp kan ifrågasättas. Informationsskyldigheten 
avser omfattningen av elevens frånvaro, inte orsakerna till denna. För 
uppgifter enbart om frånvarons omfattning gäller normalt inte sekretess. 
Av att informationsskyldigheten skall fullgöras gentemot elevens 
vårdnadshavare följer att den enbart omfattar elever som är omyndiga 
och inte heller ingått äktenskap. Bestämmelsen anger inte hur 
informationen närmare skall gå till. Detta ankommer på den 
informationsskyldige att avgöra. Inte heller anges när informationen skall 
förmedlas till vårdnadshavarna. Ett av syftena med föreskriften är att 



 
 

 

 

vårdnadshavarna skall ges en möjlighet att söka påverka eleven att sköta 
sin skolgång så att studiehjälpen inte dras in. Detta syfte måste påverka 
såväl sättet informationen lämnas på som när denna lämnas. 

Även bemyndigandet i andra stycket avser information om omyndiga 
elever som inte har ingått äktenskap. Också här rör det sig om 
information om omfattningen av frånvaron, inte orsakerna till denna. 
Bemyndigandet sträcker sig i övrigt längre än den 
informationsskyldighet som följer av första stycket. Regeringen ges 
nämligen möjlighet att förordna om att information skall lämnas om 
frånvaro även när denna inte är så omfattande att elevens rätt till 
studiehjälp äventyras. 

Informationsskyldigheten behandlas närmare i avsnitt 18.8, där det 
också ges exempel på hur regeringen överväger att utnyttja 
bemyndigandet i andra stycket. 

Betygssättning 

17 § 
I 1985 års skollag finns inte, med något enda undantag, några regler om 
betygssättning. För den offentliga gymnasieskolan innehåller 7 kap. 
gymnasieförordningen (1992:394) bestämmelser om betygen i 
gymnasieskolan. I 2 kap. 2 § förordningen (1996:1206) om fristående 
skolor föreskrivs att gymnasieförordningens regler om betyg normalt 
även skall tillämpas av fristående skolor. Liksom för bl.a. grundskolan 
har de mest grundläggande betygsbestämmelserna lyfts upp från 
förordningsnivån till lagen.  

I denna paragraf föreskrivs att betyg i gymnasieskolan sätts dels på 
ämnen, dels på gymnasiearbetet. Detta system med ämnesbetyg 
beslutades av riksdagen efter förslag i prop. 2003/04:140 (bet. 
2003/04:UbU13 och rskr. 2004/05:4). 

 
18 § 
Paragrafens första stycke har en motsvarighet i 5 kap. 4 c § tredje stycket 
första meningen i 1985 års skollag och 7 kap. 1 § första och tredje 
styckena gymnasieförordningen (1992:394). 

När det gäller betygssättning skall, enligt 2 kap. 9 § förordningen 
(1996:1206) om fristående skolor, bestämmelserna i 7 kap. 
gymnasieförordningen normalt även tillämpas av fristående skolor. 

Bestämmelsen anger när betyg skall sättas i gymnasieskolan. När en 
kurs i ett ämne avslutats skall betyg sättas i ämnet. Att betyg även skall 
sättas när gymnasiearbetet är färdigt följer av föregående paragraf. Vem 
som skall sätta betyget framgår av bestämmelserna i 4 kap. 

När en kurs delas upp i etapper skall enligt gymnasieförordningen 
(1992:394) betyg sättas efter varje etapp. Någon motsvarande reglering 
finns inte här. Att etappbetyg svårligen låter sig förenas med det nya 
ämnesbetygssystemet utvecklas i avsnitt 18.5. I stället för betyg på 
etapper finns i 8 § ett bemyndigande att meddela föreskrifter om att det 
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efter en avslutad etapp skall utfärdas intyg över de kunskaper som eleven 
tillägnat sig under studierna på etappen. 

Paragrafens andra stycke innehåller en upplysning om att regeringen 
får meddela föreskrifter om att betyg i vissa fall inte skall sättas. Sådana 
föreskrifter finns i 7 kap. 3 § tredje stycket gymnasieförordningen 
(1992:394). 
 
19 § 
Paragrafen motsvarar delvis 7 kap. 2 § gymnasieförordningen 
(1992:394). Benämningen Godkänd i de olika betygsstegen har ersatts 
med Godkänt efter beslut av riksdagen efter förslag i prop. 2003/04:140 
s. 37 (bet. 2003/04:UbU13 och rskr. 2004/05:4). 

 
20 § 
Bestämmelsen behandlar vad som skall läggas till grund för 
bedömningen av vilket betyg som skall sättas. Utgångspunkten skall 
enligt första stycket vara att bedöma elevens kunskaper gentemot dels de 
kunskapskrav som respektive kursplan innehåller, dels de särskilda 
betygskriterier som finns fastställda för vissa betygssteg och som 
behandlas i paragrafens andra stycke. 

Paragrafens andra stycke behandlar de betygskriterier med vars hjälp 
betygen skall sättas. När det gäller för vilka betygsnivåer det skall finnas 
betygskriterier och vad dessa skall precisera motsvarar bestämmelsen 
vad som föreskrivs för den offentliga skolan i 7 kap. 4 § 
gymnasieförordningen (1992:394). Betygskriterier fastställs för samtliga 
kurser och för gymnasiearbetet. Detta är en följd av föreskrifterna i 17 
och 18 §§ om att betyg skall sättas efter varje avslutad kurs och på 
gymnasiearbetet. 

Prövning 

21 § 
Ytterligare bestämmelser om prövning finns i 4 kap. 27 §. Närmare 
bestämmelser om prövning i gymnasieskolan finns i 7 kap. 
gymnasieförordningen (1992:394). Dessa anknyter till den närmare 
regleringen om betygssättning som finns där och som även 
fortsättningsvis avses finnas kvar på förordningsnivå. 

Gymnasieexamen 

22 § 
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Bestämmelsen är tillämplig på såväl gymnasieskolor med offentliga som 
fristående skolor. Bestämmelserna infördes, såvitt gäller gymnasieskolor 
med offentliga huvudmän, genom beslut av riksdagen efter förslag i 
prop. 2003/04:140 (bet. 2003/04:UbU13 och rskr. 2004/05:4) och har 
endast justerats språkligt. Bestämmelsen innebär att eleven måste ha 
fullföljt hela utbildningen på programmet för att få bevis om 



 
 

 

 

gymnasieexamen. Det är således inte tillräckligt att ha uppfyllt 
kurskraven på kurser omfattande minst 2 150 poäng och fått Godkänt på 
gymnasiearbetet. 

Disciplinära åtgärder 

23 § 
Några materiella bestämmelser kring disciplinära åtgärder mot elever i 
gymnasieskolan finns inte i 1985 års skollag. I 15 kap. 14 § ges i stället 
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ett 
bemyndigande att meddela föreskrifter om sådana. Med detta stöd har det 
i gymnasieförordningen (1992:394) tagits in bestämmelser om åtgärder 
för elevers tillrättaförande (6 kap. 21–25 §§). 

Av den här paragrafen framgår att för skolväsendet gemensamma 
bestämmelser om arbetsmiljön finns i 4 kap. och att regler specifikt för 
gymnasieskolan om ingripanden mot elever finns i här följande 
paragrafer. Vidare ges i 27 § regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer rätt att meddela närmare föreskrifter i ämnet. 

Bakgrunden till att frågor om disciplinpåföljder får sin materiella 
reglering i lagen redovisas i den allmänna motiveringen, avsnitt 9.3. 
 
24 § 
Möjligheten för rektor att, under vissa angivna förutsättningar, tilldela en 
elev en skriftlig varning motsvarar vad som föreskrivs i 6 kap. 22 § 
gymnasieförordningen (1992:394). Någon annan saklig ändring än att 
bestämmelsens räckvidd utvidgas till fristående skolor är inte avsedd. 
Liksom tidigare gäller att innan ett beslut om en disciplinär åtgärd fattas 
skall orsaken till elevens beteende utredas. 
 
25 § 
Paragrafens föreskrifter om avstängning och förvisning motsvarar med 
redaktionella ändringar vad som föreskrivs i 6 kap. 23 § första stycket 
gymnasieförordningen (1992:394) såvitt avser offentliga huvudmän. 
Lydelsen av paragrafen har anpassats till att den gäller även för 
fristående skolor. Någon annan materiell förändring är inte avsedd. 
Liksom tidigare är innebörden av en förvisning från huvudmannens 
gymnasieskola att eleven, för det fall huvudmannen har flera skolenheter, 
förvisas från samtliga dessa. 
 
26 § 
Möjligheten för rektor att – av hänsyn till andra människors säkerhet– 
stänga av en elev med omedelbar verkan i avvaktan på att huvudmannen 
hinner pröva frågan om disciplinär åtgärd motsvarar delvis vad som för 
skolor med offentlig huvudman är föreskrivet i 6 kap. 24 § andra och 
tredje styckena gymnasieförordningen (1992:394). Paragrafen gäller 
även för fristående skolor. Vidare har personkretsen utvidgats. 
Bestämmelsens lydelse har anpassats till detta.  
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En avstängning med stöd av paragrafen är således inte en egen 
disciplinär åtgärd utan en säkerhetsåtgärd som kan vidtas under den tid, 
dock maximalt två veckor, som det kan ta för huvudmannen att utreda 
och fatta beslut i disciplinärendet. Om rektor fattat beslut om att med 
omedelbar verkan stänga av en elev, måste därför huvudmannen alltid ta 
ställning i ärendet även om rektor, efter viss tid, häver beslutet. 

 
27 § 
I paragrafen som delvis motsvarar 15 kap. 14 § i 1985 års skollag 
informeras om att regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer meddelar de närmare föreskrifter om disciplinära åtgärder 
som kan fordras. Gymnasieförordningen (1992:394) innehåller 
bestämmelser om bl.a. utredningsåtgärder som skall vidtas i 
disciplinärenden. Dessa bestämmelser har inte fått någon motsvarighet i 
skollagen. Paragrafen avser även föreskrifter för fristående skolor. 

Inackordering 

28 § 
Paragrafens första och andra stycken motsvarar 5 kap. 33 § i 1985 års 
skollag. Som framgår av ordalydelsen i bestämmelsens första stycke 
gäller reglerna om inackorderingsstöd bara elever i gymnasieskola med 
offentlig huvudman. Den skillnad i rätt till stöd som finns mellan elever 
som tagits emot i första respektive andra hand förklaras i prop. 
2003/04:140 s. 81 f. 

I andra stycket görs undantag från tillämpningen av bestämmelsen i 
första stycket dels för elever på Rh-anpassad utbildning, dels sådana 
utlandssvenska elever som får inackorderingsstöd enligt studiestödslagen 
(1999:1395). När det gäller eleverna på den Rh-anpassade utbildningen 
finns en särskild skyldighet för hemkommunen respektive 
hemlandstinget att betala ersättning avseende elevens boende och om-
vårdnad i boendet respektive habilitering. Detta regleras i 35 §. En 
hänvisning till detta stadgande finns i andra stycket. 

Interkommunal ersättning och bidrag till enskild huvudman 

29 § 
Paragrafen behandlar dels interkommunal ersättning, dvs. den ersättning 
som en elevs hemkommun skall betala till en annan kommunal 
huvudman som tagit emot eleven i sin gymnasieutbildning, dels det 
bidrag som en elevs hemkommun skall utge till en enskild huvudman för 
elevens utbildning hos denne.  
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Paragrafens två första stycken redovisar vilka bestämmelser som finns 
i detta och det följande kapitlen om interkommunal ersättning och bidrag 
till enskilda huvudmän. Tredje stycket inrymmer ett bemyndigande att 
meddela föreskrifter om interkommunal ersättning för vissa särskilda 
utbildningar. 



 
 

 

 

När det gäller en hemkommuns skyldighet att utge interkommunal 
ersättning till en annan kommun eller till ett landsting skall först påpekas 
att de grundläggande bestämmelserna om utbildning på nationella 
program finns i nästa kapitel i det avsnitt som särskilt behandlar dessa 
program. 

Lagen innehåller inga generella regler om interkommunal ersättning 
vid utbildning på specialutformade och individuella program utanför 
hemkommunen eller samverkansområdet. Sådan ersättningsskyldighet 
förutsätter normalt att hemkommunen åtagit sig att stå för 
utbildningskostnaderna eller att det rör sig om en riksrekryterande 
utbildning. 

När det gäller utbildning särskilt för ungdomar med dövhet, 
hörselskada eller svårt rörelsehinder, är denna inte begränsad till 
nationella program. Det finns därför ett behov att även för utbildning på 
andra typer av program kunna ålägga elevernas hemkommuner att utge 
interkommunal ersättning till den anordnande huvudmannen. Sådana 
föreskrifter finns i 9 kap. 12 § och 10 kap. 9 § gymnasieförordningen 
(1992:394). I denna paragraf ges regeringen bemyndigande att meddela 
sådana föreskrifter. Den extra ersättning som behandlas avslutningsvis i 
paragrafen avser ytterligare ersättning som skall utgå för de aktuella 
handikappgrupperna. Motsvarande bemyndigande finns i 5 kap. 25 § i 
1985 års skollag. Det har hittills utnyttjats genom förordningen 
(SKOLFS 1992:44) om extra ersättning för vissa handikappade elever 
vid studier i gymnasieskola. 

Skyldighet för hemkommunerna att betala kostnader för boende och 
omvårdnad i boendet när det gäller elever på Rh-utbildning regleras i 
35 §. 

Hemkommuners skyldighet att utge bidrag till enskilda huvudmän för 
elever som dessa tar emot i fristående skolor regleras i olika paragrafer 
när det gäller nationella respektive specialutformade program, 13 kap. 11 
och 12 §§ respektive 20 och 21 §§. När det gäller bidrag till en enskild 
huvudman som tagit emot en elev på ett individuellt program finns inte 
någon författningsbestämmelse om rätt till bidrag eller hur detta skall 
beräknas. Liksom för elever som läser individuellt program i en annan 
kommun än hemkommunen gäller här att ett mottagande förutsätter att 
den anordnande huvudmannen kommer överens med elevens 
hemkommun om ersättningens storlek. Eftersom individuella program 
kan ha mycket skiftande upplägg, låter sig kostnaderna för dessa ofta inte 
schabloniseras på samma sätt som för övriga typer av program. Såväl den 
interkommunala ersättningen som bidragen till enskilda huvudmän för 
elever på individuella program måste därför bestämmas i det enskilda 
fallet genom en överenskommelse mellan hemkommunen och 
anordnaren. 

Enskilda huvudmäns anordnande av individuella program behandlas i 
avsnitt 19.2. 
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Rh-anpassad utbildning 

Målgrupp 

30 § 
Gymnasieskola med Rh-anpassad utbildning definieras i 1 §. I denna 
paragraf, som med redaktionell ändring, motsvarar 5 kap. 27 § i 1985 års 
skollag, anges vilka ungdomar som den särskilda Rh-utbildningen vänder 
sig till. 

Rätt till utbildning 

31 § 
Paragrafen innehåller de behörighetskrav som gäller för Rh-utbildningen. 
Eftersom den bedrivs i form av någon av de typer av program som 
förekommer i gymnasieskolan gäller såväl de olika behörighetskrav som 
finns för dessa som de särskilda villkoren i föregående paragraf. 

Paragrafen motsvarar 5 kap. 28 § i 1985 års skollag samt 10 kap. 2 a § 
gymnasieförordningen (1992:394). Språkliga och redaktionella ändringar 
har gjorts utan att någon materiell ändring är avsedd. 

Mottagande och antagning 

32 § 
Eftersom Rh-utbildning anordnas vid ett fåtal gymnasieskolor i landet 
föreskrivs i denna paragraf att dessa skall ha hela landet som 
upptagningsområde. 

Paragrafen motsvarar 5 kap. 29 § i 1985 års skollag. 
 

33 § 
Nämnden för Rh-anpassad utbildning (förordning 1990:1110 med 
instruktion) prövar såväl vilka sökande som skall tas emot till 
utbildningen som till vilken kommuns Rh-utbildning dessa skall antas. 

Paragrafen motsvarar delvis 5 kap. 30 § första stycket i 1985 års 
skollag. Lydelsen har dock anpassats till den terminologi som används i 
övriga bestämmelser om gymnasieskolan. Någon ändring i sak är inte 
avsedd.  

Nämndens beslut om mottagande får överklagas till Skolväsendets 
överklagandenämnd. Beslut om placering vid en viss gymnasieskola får 
dock inte överklagas. Detta följer av 21 kap. 12 § jämförd med 13 §. 
Motsvarande överklagandemöjligheter följer av 5 kap. 30 § andra stycket 
i 1985 års skollag.  
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Avgifter 

34 § 
I 5 § föreskrivs att utbildningen i gymnasieskolan i allt väsentligt skall 
vara avgiftsfri och utan kostnader för eleverna. Den bestämmelsen gäller 
även för Rh-utbildningen.  

I första stycket föreskrivs att det inte heller får tas ut avgifter av 
eleverna vid Rh-gymnasierna för vissa andra kostnader som inte hänför 
sig till själva utbildningen men ändå är förenade med denna. 

Av nästa paragraf följer att hemkommunen skall ersätta 
anordnarkommunen för dessa kostnader. 

Bestämmelsen i paragrafen utesluter dock inte att avgifter tas ut av 
eleverna för kost och logi. I andra stycket lämnas ett bemyndigande att 
meddela föreskrifter om sådana avgifter. 

Paragrafen motsvarar med viss språklig ändring 5 kap. 31 § i 1985 års 
skollag.  

Interkommunal ersättning 

35 § 
Enligt paragrafen, som motsvarar 5 kap. 31 a § i 1985 års skollag, skall 
hemkommunen respektive hemlandstinget ersätta en anordnare av Rh-
utbildning för vissa kostnader som är förenade med skolgången utan att 
utgöra direkta kostnader för utbildningen. För dessa senare kostnader 
gäller enligt 10 kap. 9 § gymnasieförordningen (1992:394) att 
anordnarkommunen har rätt till ersättning från elevens hemkommun 
oberoende av vilken typ av program som eleven går på. I 29 § 
bemyndigas regeringen att fastställa extra ersättning som därutöver skall 
lämnas för dessa elever. 
 

13 kap.  Utbildning på program i gymnasieskolan 

Kapitlets innehåll 

1 § 
Skollagens bestämmelser om gymnasieskolan finns fördelade på flera av 
lagens kapitel. I lagens inledande och avslutande kapitel finns åtskilliga 
stadganden som berör gymnasieskolan. Sådana bestämmelser som inte 
gäller för andra skolformer men är gemensamma för all 
gymnasieundervisning finns i föregående kapitel. I det här kapitlet har 
samlats föreskrifter som gäller för utbildning på de olika typer av 
program som finns i gymnasieskolan. 
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I paragrafen förklaras hur de följande bestämmelserna är 
systematiserade. Kapitlet inleds med regler om nationella program. 
Därefter följer bestämmelser om specialutformade samt om individuella 
program. Liksom i kapitlen om de övriga skolformerna har bestämmelser 
som är gemensamma oberoende av vilken typ av huvudman som driver 
skolan förts samman och inleder respektive avsnitt. Därefter finns de 
föreskrifter som gäller enbart för offentliga huvudmän. Avslutningsvis 
följer de paragrafer som på motsvarande sätt är unika för fristående 
skolor. 

Gemensamma bestämmelser för nationella program  

2 § 
Paragrafens regler om de nationella programmen, inriktningarna på dessa 
samt så kallad inriktningsgaranti motsvarar bestämmelser i 1985 års 
skollag. För gymnasieskola med offentlig huvudman avses inga 
ändringar. Bestämmelsen blir dock dessutom direkt tillämplig på 
fristående skolor. 

Första stycket motsvarar 5 kap. 4 § andra stycket i 1985 års skollag. 
Andra stycket motsvarar 5 kap. 3 § tredje stycket i 1985 års skollag. 
Tredje stycket motsvarar 5 kap. 6 a § i 1985 års skollag. Lydelsen har 

anpassats till att bestämmelsen numera, utöver kommuner och landsting, 
även gäller enskilda huvudmän. 

Garanterad undervisningstid 

3 § 
Till sitt materiella innehåll motsvarar paragrafen vad som föreskrivs om 
garanterad undervisningstid i 5 kap. 4 d § i 1985 års skollag när det gäller 
utbildning anordnad av offentliga huvudmän. Paragrafen är dessutom 
direkt tillämplig för fristående skolor med gymnasieskola. För 
specialutformade program finns motsvarande bestämmelse i 15 §. 

Fullföljande av utbildning 

4 § 
Paragrafen avser elevers möjlighet att fullfölja påbörjad utbildning på 
nationella program även om eleven t.ex. flyttar till en annan kommun 
under studietiden. För gymnasieskola med offentliga huvudmän finns en 
bestämmelse med liknande innehåll i 5 kap. 16 § i 1985 års skollag. 
Någon ändring i sak för dessa huvudmän är inte avsedd. 
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Bestämmelsen omfattar även fristående skolor. Lydelsen har språkligt 
anpassats till detta. För dessa huvudmän finns inte i 1985 års skollag 
någon uttrycklig bestämmelse om elevers möjlighet att fullfölja påbörjad 
utbildning. Emellertid finns i 9 kap. 8 § första stycket 3 i 1985 års 
skollag en bestämmelse om att skolan står öppen för alla, dock med 
undantag för sådana ungdomar vilkas mottagande skulle medföra 



 
 

 

 

betydande ekonomiska och organisatoriska svårigheter. Bestämmelsen 
har anpassats efter detta undantag, vilket följer av hänvisningen i första 
stycket till 10 §. 

Nationella program som anordnas av offentlig huvudman 

Erbjudande om utbildning 

5 § 
Paragrafen behandlar varje hemkommuns skyldighet att erbjuda 
utbildning på nationella program åt sina ungdomar. Till sitt sakliga 
innehåll motsvarar denna paragraf tillsamman med 12 kap. 9 § vad som 
följer av 5 kap. 5 § första till tredje styckena i 1985 års skollag. Vilka 
ungdomar som skall omfattas av erbjudandet begränsas av de 
behörighetsregler som finns, dels för gymnasieskolan i allmänhet i 
12 kap. 3 §, dels särskilt för bl.a. nationella program i 12 kap. 9 §. Av 
12 kap. 3 § jämförd med 22 kap. 1 § följer en skyldighet för kommuner 
att erbjuda gymnasieutbildning även till vissa ungdomar som inte är 
folkbokförda i landet. 

Mottagande 

6 § 
Paragrafen motsvarar delvis 5 kap. 8 § i 1985 års skollag med viss 
språklig justering som innebär förenkling utan att någon materiell 
ändring är avsedd. Motsvarande ändring har gjorts för specialutformade 
program i 18 §. 

Av 12 kap. 12 § följer att det är den huvudman som anordnar 
utbildningen som prövar om en sökande skall tas emot till denna. Dennes 
beslut får enligt 21 kap. 8 § överklagas till Skolväsendets 
överklagandenämnd. 

Liksom tidigare är anordnaren skyldig att av de behöriga sökande först 
ta emot alla de sökande som anges i paragrafens första och andra stycke. 
Detta brukar benämnas förstahandsmottagning. Genom beslut av 
riksdagen efter prop. 2003/04:140 utvidgades förutsättningarna för att 
även ta emot andra behöriga sökande än förstahandsmottagna. 

Om anordnaren, sedan alla förstahandsmottagna fått plats, bedömer att 
det finns platser över på utbildningen, får denne även göra en s.k. 
andrahandsmottagning. Denna skall ske bland övriga behöriga sökande. 

Bestämmelser om hemkommunens skyldighet att betala 
interkommunal ersättning till anordnaren finns i 8 och 9 §§. 
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Genom ändringen i reglerna om interkommunal ersättning öppnas 
större möjligheter till s.k. andrahandsmottagning (frisök). Det finns nu en 
i lagen reglerad skyldighet för hemkommunen att – utom när det på 
programmet anordnas en lokal inriktning – betala interkommunal 
ersättning till anordnaren vid andrahandsmottagning. 



 
 

 

 

 
7 § 
Paragrafen, som behandlar elevers möjlighet att fullfölja påbörjad 
utbildning, motsvarar 5 kap. 17 § i 1985 års skollag med vissa språkliga 
och redaktionella ändringar utan att någon saklig ändring är avsedd. 

Första stycket reglerar bestämmelser för elever som har påbörjat 
nationella program hos en offentlig huvudman eller vid en fristående 
skola och som därefter flyttar och önskar fortsätta sina studier på ett 
nationellt program hos en offentlig huvudman. 

Andra stycket innehåller motsvarande regler för elever som påbörjat 
inriktningar av nationella program. 

Interkommunal ersättning 

8 § 
Paragrafen motsvarar 5 kap. 22 och 24 a §§ i 1985 års skollag. 
Paragrafen behandlar ersättning från elevens hemkommun till den 
kommun eller det landsting där eleven går i gymnasieskolan.  

Första stycket som avser ersättning till en kommun som anordnar 
utbildning motsvarar 5 kap. 22 § i 1985 års skollag.  

Andra stycket som behandlar ersättning till landsting motsvarar 5 kap. 
23 § i 1985 års skollag. 

Föreskriften i tredje stycket som motsvarar 5 kap. 24 § i 1985 års 
skollag begränsar rätten till interkommunal ersättning vid 
andrahandsmottagning infördes genom beslut av riksdagen efter förslag i 
prop. 2003/04:140. Bestämmelsen har ändrats språkligt men någon 
materiell ändring är inte avsedd. 

 
9 § 
Paragrafen motsvarar 5 kap. 24 a § i 1985 års skollag. Den tidigare 
bestämmelsen infördes genom beslut av riksdagen efter förslag i prop. 
2003/04:140 (bet. 2003/04:UbU13 och rskr. 2004/05:4). 

Nationella program som anordnas vid en fristående skola  

10 § 
Paragrafen innehåller villkoren för att en fristående skola skall vara en 
gymnasieskola enligt detta kapitel och därigenom bli berättigad till 
bidrag enligt följande paragraf. Villkoret motsvarar 9 kap. 8 § första 
stycket 3 i 1985 års skollag. Bestämmelsen har dock förtydligats så att 
det av lydelsen framgår att undantaget från kravet på att stå öppen för 
alla inte bara gäller vid mottagande av elever utan även i fråga om att 
bereda elever fortsatt utbildning för sådana elever för vilka 
hemkommunen enligt 12 § inte är skyldig att lämna bidrag avseende 
särskilt stöd. 
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En gymnasieskola med offentlig huvudman är skyldig att erbjuda 
utbildning på nationella program enligt 5 §. Motsvarande skyldighet om 



 
 

 

 

allsidigt urval kan inte ställas upp för en fristående skola med 
gymnasieskola. Däremot är en fristående skola skyldig att ta emot alla 
behöriga sökande till de nationella program skolan anordnar. Detta 
uttrycks i första stycket genom formuleringen att skolan skall stå ”öppen” 
för alla.  

Av 12 kap. 12 § följer att det är den huvudman som anordnar 
utbildningen som prövar om en sökande skall tas emot till denna. Dennes 
beslut får enligt 21 kap. 8 § överklagas till Skolväsendets 
överklagandenämnd. 

Från kravet på öppenhet görs ett undantag i andra stycket. 
Om skolan har tagit emot fler behöriga sökande än den har platser för 

krävs ett urval bland dessa. Regeringen får enligt 12 kap. 13 § tredje 
stycket meddela föreskrifter om hur ett sådant urval skall göras. 

Motsvarande bestämmelse för specialutformade program finns i 19 §. 
 

11 § 
Paragrafen motsvarar i huvudsak 9 kap. 8 a § första och fjärde styckena i 
1985 års skollag. Motsvarande bestämmelse för grundskolan finns i 8 
kap. 30 §. 

Motsvarande bestämmelse för specialutformade program finns i 20 §. 
 

12 § 
Paragrafen motsvarar 9 kap. 8 a § andra och tredje styckena i 1985 års 
skollag. 

I första stycket regleras hur hemkommunens bidrag till en enskild 
huvudman skall beräknas när de aktuella nationella programmen även 
anordnas av elevens hemkommun. 

I andra stycket regleras hur bidraget skall fastställas när programmet 
inte anordnas av hemkommunen. Bemyndigandet för regeringen att 
meddela föreskrifter har gjorts tydligare i förhållande till regleringen i 
1985 års skollag. Någon materiell förändring är inte avsedd. 

 
13 § 
Paragrafen motsvarar delvis 9 kap. 13 § andra stycket i 1985 års skollag. 

Motsvarande bestämmelse för specialutformade respektive individuella 
program finns i 22 och 31 §§.  

Gemensamma bestämmelser för specialutformade program  

14 § 
Första stycket motsvarar delvis 5 kap. 4 a § första stycket i 1985 års 
skollag såvitt avser gymnasieutbildning som anordnas av offentlig 
huvudman. Här omfattas även fristående skolor. Syftet med utbildningen 
framgår av 12 kap. 2 §. 

Andra stycket motsvarar 5 kap. 4 a § andra stycket i 1985 års skollag 
dock med en ändring med anledning av att även fristående skolor 
omfattas av bestämmelsen. 
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15 § 
Paragrafen innehåller bestämmelser för såväl gymnasieskolor med 
offentliga huvudmän som fristående skolor om garanterad undervisnings-
tid på specialutformade program av samma innehåll som regleringen i 
3 § avseende nationella program. 

Första stycket motsvarar med en mindre språklig justering vad som 
föreskrivits för offentliga gymnasieskolor i 2 kap. 18 § andra stycket 
gymnasieförordningen (1992:394) jämförd med 5 kap. 4 d § första 
stycket i 1985 års skollag. 

Andra stycket motsvarar vad som föreskrivits för offentliga 
gymnasieskolor i 5 kap. 4 d § andra stycket i 1985 års skollag. 

Fullföljande av utbildning 

16 § 
Paragrafen motsvarar regleringen i 5 kap. 20 § i 1985 års skollag såvitt 
avser specialutformade program. Paragrafen avser elevers möjlighet att 
fullfölja påbörjad utbildning på specialutformade program. För den 
offentliga gymnasieskolan finns en bestämmelse med liknande innehåll i 
5 kap. 20 § i 1985 års skollag. Här omfattas även fristående skolor. 
Lydelsen har språkligt anpassats till detta. Undantag har gjorts för 
fristående skolor för de fall det skulle medföra betydande organisatoriska 
eller ekonomiska svårigheter för skolan att ge elever fortsatt utbildning. 
Detta följer av hänvisningen i första stycket till 19 §. Motsvarande 
reglering att fullfölja påbörjad utbildning finns avseende nationella 
program i 4 § och individuella program i 27 §. 

Specialutformade program som anordnas av offentlig huvudman 

Erbjudande om utbildning 

17 § 
Paragrafen behandlar hemkommunens skyldighet att erbjuda utbildning 
på specialutformade program. Innehållet motsvarar med vissa 
redaktionella ändringar 5 kap. 13 § i 1985 års skollag såvitt avser 
specialutformade program. Någon materiell ändring är inte avsedd. 

Genom hänvisningen i första stycket till behörighetskraven i 
12 kap. 9 § omfattar skyldigheten inte ungdomar som avlagt International 
Baccalaureate. 

Mottagande 

18 § 
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Paragrafen motsvarar 5 kap. 13 b § första stycket i 1985 års skollag såvitt 
avser specialutformade program. Liksom tidigare behövs inga regler om 
interkommunal ersättning när det gäller specialutformade program 
eftersom ett mottagande utanför hemkommunen förutsätter antingen ett 
samverkansavtal eller ett åtagande från hemkommunen att stå för 
kostnaden. Inte heller i fråga om riksrekryterande utbildningar enligt 
12 kap. 7 § krävs något sådant åtagande. 

Av 12 kap. 12 § följer att det är den huvudman som anordnar 
utbildningen som prövar om en sökande skall tas emot till denna. Dennes 
beslut, såvitt avser utbildningar som är avsedda för en grupp elever, får 
enligt 21 kap. 8 § överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. 

Specialutformade program som anordnas vid en fristående skola 

19 § 
Paragrafen innehåller villkoren för att en fristående skola skall vara en 
gymnasieskola enligt detta kapitel och därigenom bli berättigad till 
bidrag enligt följande paragraf. Villkoret motsvarar 9 kap. 8 § första 
stycket 3 i 1985 års skollag. Bestämmelsen har dock förtydligats så att 
det av lydelsen framgår att undantaget från kravet på att stå öppen för 
alla inte bara gäller vid mottagande av elever utan även i fråga om att 
bereda elever fortsatt utbildning för sådana elever för vilka 
hemkommunen enligt 21 § andra stycket sista meningen inte är skyldig 
att lämna bidrag avseende särskilt stöd. 

En gymnasieskola med offentlig huvudman är skyldig att erbjuda 
utbildning på specialutformade program enligt 17 §. Motsvarande 
skyldighet om allsidigt urval kan inte ställas upp för en fristående skola. 
Däremot är en fristående skola skyldig att ta emot alla behöriga sökande 
till de specialutformade program skolan anordnar. Detta uttrycks i första 
stycket genom formuleringen att skolan skall stå ”öppen” för alla.  

Från kravet på öppenhet görs ett undantag i andra stycket. 
Om skolan har tagit emot fler behöriga sökande än den har platser för 

krävs ett urval bland dessa. Regeringen får enligt 12 kap. 13 § tredje 
stycket meddela föreskrifter om hur ett sådant urval skall göras. 
Motsvarande bestämmelse för nationella program finns i 10 §. 

Av 12 kap. 12 § följer att det är den huvudman som anordnar 
utbildningen som prövar om en sökande skall tas emot till denna. Dennes 
beslut, såvitt avser utbildningar som är avsedda för en grupp elever, får 
enligt 21 kap. 8 § överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. 
 
20 § 
Första stycket motsvarar 9 kap. 8 a § första stycket i 1985 års skollag 
såvitt avser specialutformade program. 

Andra stycket motsvarar med en redaktionell förändring 9 kap. 8 § 
fjärde stycket i 1985 års skollag. 

 
21 § 
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Första stycket motsvarar 9 kap. 8 § fjärde stycket i 1985 års skollag med 
den ändringen att utformningen har anpassats till de nya bestämmelserna 
om godkännande av enskilda huvudmän i 2 kap. 6 §. 

Andra och tredje styckena motsvarar 9 kap. 8 a § andra och tredje 
styckena i 1985 års skollag. Bemyndigandet i tredje stycket för 
regeringen att meddela föreskrifter har gjorts tydligare i förhållande till 
regleringen i 1985 års skollag. Någon materiell förändring är inte avsedd. 

 
22 § 
Paragrafen motsvarar delvis 9 kap. 13 § andra stycket i 1985 års skollag. 

Motsvarande bestämmelse för nationella respektive individuella 
program finns i 13  och 31 §§. 

Gemensamma bestämmelser för individuella program  

23 § 
Paragrafen motsvarar med redaktionella och språkliga förändringar i 
huvudsak 5 kap. 4 b § första och andra styckena i 1985 års skollag. 
 
24 § 
Paragrafen motsvarar med redaktionella och språkliga förändringar 
5 kap. 4 b § tredje och fjärde styckena i 1985 års skollag. 

Föreskriften i första stycket om att programinriktade individuella 
program skall utformas för en grupp elever medför att utbildningens 
innehåll skall bestämmas i förväg och att det skall vara möjligt att söka 
till utbildningen. Detta innebär således att 12 kap. 11 § blir tillämplig när 
det gäller hur en ansökan om att antas till utbildningen skall gå till. Detta 
till skillnad från program som inte utformas för en grupp elever. För båda 
typerna gäller dock att de kan genomföras för en enstaka elev. Detta kan 
inträffa för programinriktade individuella program om endast en elev 
sökt programmet. Ändringen innebär inte någon materiell ändring. 

Inte heller ändringen i andra stycket är avsedd att vara någon materiell 
förändring. 

 
25 § 
Paragrafen motsvarar i huvudsak 5 kap. 4 b § femte stycket i 1985 års 
skollag såvitt avser gymnasieskola med offentlig huvudman. Här 
omfattas emellertid även fristående skolor. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 18.7. 

Omfattning 

26 § 
Paragrafen, som reglerar utbildningens omfattning, fick sin lydelse 
genom ett tillägg till 5 kap. 4 b § första stycket i 1985 års skollag efter 
förslag i prop. 2004/05:1. 
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Fullföljande av utbildning 

27 § 
Paragrafen motsvarar med smärre språkliga ändringar 5 kap. 20 § i 1985 
års skollag såvitt avser individuella program. Motsvarande reglering 
avseende specialutformade program finns i 16 §. 

Individuella program som anordnas av offentlig huvudman 

Erbjudande om utbildning 

28 § 
Paragrafen motsvarar i huvudsak 5 kap. 13 § första stycket i 1985 års 
skollag såvitt avser individuella program. Bestämmelsen har utformats 
med beaktande av att individuella program skall erbjudas även till 
ungdomar som avbrutit studier på specialutformade program. Någon 
skillnad i sak när det gäller kommunens erbjudande är inte avsedd. Ifråga 
om elever från särskolan har lydelsen anpassats till uppdelningen i den 
obligatoriska särskolan och gymnasiesärskolan. 

Mottagande 

29 § 
Paragrafen motsvarar 5 kap. 13 b § första stycket i 1985 års skollag. 

Av 12 kap. 12 § följer att det är den huvudman som anordnar 
utbildningen som prövar om en sökande skall tas emot till denna. Dennes 
beslut, såvitt avser utbildningar som är avsedda för en grupp elever, får 
enligt 21 kap. 8 § överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. 

Individuella program som anordnas vid en fristående skola 

30 §    
Paragrafen, som behandlar mottagande av elever från särskolan, 
motsvarar för fristående skolor vad som föreskrivs för offentliga 
huvudmän i 28 § andra stycket. 

 
31 §    
Paragrafen behandlar kommunens rätt till insyn i skolhuvudmannens 
verksamhet.  

Motsvarande bestämmelse för nationella respektive specialutformade 
program finns i 13 och 22 §§. 
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14 kap. Gymnasiesärskolan 

Gymnasiesärskolan och obligatoriska särskolan har i 1985 års skollag 
tillsammans utgjort en skolform, nämligen särskolan som hittills reglerats 
i 6 kap i 1985 års skollag. Genom uppdelningen av särskolan i två 
skolformer har två nya kapitel skapats i den nya skollagen. 
Bestämmelserna i 6 kap. i 1985 års skollag har överförts till respektive 
kapitel i den nya lagen med redaktionell ändring av benämningarna. Det 
anges inte särskilt i kommentaren till varje paragraf att denna förändring 
har skett. 

Kapitlets innehåll 

1 § 
Paragrafen beskriver vilka bestämmelser som finns i kapitlet. 
Uppdelningen av bestämmelserna har skett på samma sätt som för de 
flesta övriga skolformer. 

Allmänna bestämmelser 

Utbildningens syfte  

2 §  
Paragrafen anger gymnasiesärskolans syften. Bestämmelsen motsvarar 
6 kap. 1 § i 1985 års skollag såvitt avser gymnasiesärskoleutbildning som 
anordnas av en offentlig huvudman. En bestämmelse om syftet i 
gymnasieskolan finns i 12 kap. 2 §. 

I paragrafen har beskrivningen av målgruppen redaktionellt ändrats 
från uttrycket ”utvecklingsstörda barn och ungdomar” till ”elever med 
utvecklingsstörning”. Någon förändring i sak är inte avsedd. I 22 kap. 6 § 
anges att även de som har fått ett betydande och bestående 
begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada, föranledd av 
yttre våld eller kroppslig sjukdom, och personer med autism eller 
autismliknande tillstånd omfattas av samma bestämmelser som de som 
gäller för elever med utvecklingsstörning. 

I lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
finns bestämmelser om vissa andra särskilda insatser än utbildning. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 20.2.1. 

Målgrupp 

3 §  
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Paragrafen anger den grupp elever som gymnasiesärskolan vänder sig 
till. Flera andra paragrafer i kapitlet hänvisar också till denna 



 
 

 

 

avgränsning av målgruppen för skolformen, t.ex. 7 och 19 §§. Enligt 
andra stycket är det hemkommunen som avgör om ungdomar som har en 
utvecklingsstörning inte kan gå i gymnasieskolan på grund av denna. I 
1985 års skollag läggs detta avgörande på styrelsen för utbildningen. 

Program m.m. 

4 § 
Paragrafen anger i första stycket vilka typer av program som finns i 

gymnasiesärskolan. Motsvarande bestämmelse finns för den offentliga 
gymnasiesärskolans del, i 6 kap. 3 § första stycket i 1985 års skollag. 

Andra stycket innehåller ett bemyndigande för regeringen att i 
förordning fastställa vilka de nationella programmen skall vara och vilka 
programmål som skall gälla för dem. 

Paragrafens tredje stycke anger att utbildningen i gymnasiesärskolan 
bedrivs under läsår och att varje läsår består av två terminer, av vilka 
höstterminen kommer först. Flera av de följande bestämmelserna i 
kapitlet bygger på begreppet termin. Föreskriften om terminer motsvarar, 
för offentliga huvudmän, 3 kap. 1 § gymnasiesärskoleförordningen 
(1994:741). 

 
 
5 § 
Paragrafen behandlar mottagande och antagning av elever till utbildning i 
gymnasiesärskolan. Med mottagande menas, liksom för gymnasieskolan, 
bedömningen av om eleven är behörig dels för skolformen som sådan, 
dels för utbildning hos den aktuella huvudmannen. Vid antagningen 
avgörs vilka av de mottagna eleverna som kan beredas plats på en viss 
utbildning hos huvudmannen. Om platserna på utbildningen inte räcker 
till alla mottagna blir det fråga om ett urval bland dessa. För det fall en 
huvudman anordnar samma utbildning vid flera skolenheter finns 
bestämmelser om inplacering av de antagna på dessa i 24 § när det gäller 
offentliga huvudmän och i 28 § för fristående skolor.  

I första stycket klargörs att det är den huvudman som anordnar 
utbildningen som prövar frågor om mottagande och antagning till denna. 
Såvitt gäller offentliga huvudmän motsvarar detta vad som följer av 
6 kap. 11 § i 1985 års skollag. Även föreskriften att huvudmannen avgör 
om en elev skall gå antingen ett nationellt alternativt ett specialutformat 
program eller på ett individuellt program har en motsvarighet för 
offentliga skolhuvudmän i 1985 års skollag (6 kap. 9 §). 

Av andra stycket framgår att huvudmannen vidare får bestämma och 
de elever som går på ett individuellt program skall få yrkesträning eller 
verksamhetsträning. Bestämmelsen motsvarar, för offentliga huvudmän 
6 kap. 9 § andra stycket i 1985 års skollag. 

Som nämnts ovan får huvudmannen göra ett urval bland de mottagna 
sökande till en viss utbildning om platserna på utbildningen inte förslår 
till alla mottagna. I tredje stycket upplyses om att regeringen meddelar 
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närmare föreskrifter om hur detta urval skall gå till. För offentliga 
huvudmän finns föreskrifter om urval till nationella och specialutformade 
program i 6 kap. 1 b § gymnasiesärskoleförordningen (1994:741). 

Utbildningens omfattning 

6 § 
Paragrafen anger i första stycket den minsta garanterade 
undervisningstiden för varje elev. Bestämmelsen motsvarar  för 
offentliga huvudmän 6 kap. 11 § i 1985 års skollag. 2 kap. 5 a § 
förordningen (1996:1206) om fristående skolor föreskriver samma 
undervisningstid även för fristående skolor med gymnasiesärskola. 

Andra stycket bemyndigar regeringen att meddela föreskrifter i en rad 
frågor som hänger samman med omfattningen av och innehållet i 
undervisningen i gymnasiesärskolan. Bestämmelser av denna typ finns, 
för offentliga huvudmän, i gymnasiesärskoleförordningen (1994:741) 
och, för fristående skolor, delvis i förordningen (1996:1206) om 
fristående skolor. 

En bestämmelse om garanterad undervisningstid i gymnasieskolan 
finns i 13 kap. 3 och 15 §§. 

Fullföljande av utbildning 

7 § 
I denna paragraf garanteras de ungdomar som tillhör målgruppen för 
gymnasiesärskolan och som har påbörjat sin utbildning före höstterminen 
det år de fyller 20 att fullfölja sin utbildning. Den garanterade 
undervisningstiden som följer av 4 § är beräknad utifrån en studietid på 
fyra läsår. Vad eleverna har rätt att fullfölja är således fyra års utbildning. 
Denna rätt gäller såväl elever som deltar i en utbildning med offentlig 
huvudman som elever i fristående skolor. Av 27 § andra stycket följer 
dock att en enskild huvudman i en speciell situation inte är skyldig att ge 
en elev fortsatt utbildning. Elevens rätt att fullfölja sin utbildning måste 
då kunna göras gällande hos hemkommunen. 

Kurser 

8 § 
Paragrafen slår fast det grundläggande förhållandet att utbildningen i 
gymnasiesärskolan sker i form av kurser. Vilka kurser som skall finnas 
och vad varje kurs skall innehålla bestäms genom en kursplan. 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar 
föreskrifter om kurserna och kursplanerna. För gymnasiesärskola med 
offentlig huvudman finns föreskrifter av denna typ i 
gymnasiesärskoleförordningen (1994:741). Av dessa följer bl.a. vem som 
fastställer kursplaner för nationella respektive lokala kurser. 
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Förordningen om fristående skolor (1996:1206) föreskriver enbart att det 
skall finnas kursplaner. 

Avgiftsfrihet 

9 § 
Paragrafen reglerar vilka avgifter som kan tas ut i gymnasiesärskolan.  

En liknande bestämmelse finns för gymnasieskolan i 12 kap. 5 §, med 
den skillnaden att huvudmannen där får besluta om att eleven skall hålla 
sig med enstaka egna hjälpmedel. 

Första stycket anger att utbildningen i gymnasiesärskolan skall vara 
avgiftsfri för eleverna. Det får dock förekomma enstaka inslag i 
verksamheten som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleven. 

Andra stycket anger att eleverna utan kostnad skall ha tillgång till vissa 
hjälpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning. Begreppen  
skrivmaterial, verktyg och andra hjälpmedel har bytts ut mot ”andra 
lärverktyg” se kommentaren till 8 kap. 8 §. 

Första och andra styckena motsvarar 6 kap. 4 § i 1985 års skollag 
såvitt avser gymnasiesärskoleutbildning som anordnas av en offentlig 
huvudman. För fristående skolor motsvarar bestämmelserna 9 kap. 10 § i 
1985 års skollag.  

Tredje stycket anger att avgifter i samband med ansökan om plats vid 
en skolenhet i gymnasiesärskolan inte får tas ut. Motsvarande gäller 
redan för gymnasiesärskolor som anordnas av offentlig huvudman 
eftersom något stöd för att ta ut avgift för detta inte har funnits. För 
fristående skolor motsvaras förbudet av stadgandet i 9 kap. 10 § tredje 
stycket i 1985 års skollag. Bestämmelsen reglerar enbart frågan för 
fristående skolor och innehåller endast en upplysning för de offentliga 
huvudmännen.  

Paragrafen behandlas i avsnitt 20.2.2. 

Betygssättning 

10 § 
Paragrafen motsvarar 7 kap. 1 § förordningen (1994:741) om 
gymnasiesärskolan för skolor som anordnas av offentliga huvudmän. För 
fristående skolor motsvarar bestämmelsen 2 kap. 9 § förordningen 
(1996:1206) om fristående skolor. 

Grundläggande bestämmelser om betygsättning i gymnasieskolan finns 
i 12 kap. 18 §. 

Första stycket anger att betyg skall sättas på varje avslutad kurs 
förutom på verksamhetsträning.  
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Av andra stycket framgår att om en elev har läst en kurs enligt 
gymnasieskolans kursplan skall betyg sättas i enlighet med bestämmelser 
för betyg i gymnasieskolan. Hänvisningen avser såväl de grundläggande 
bestämmelser om betygssättning som finns i 12 kap. som 
betygsbestämmelser på i andra författningar.  



 
 

 

 

Enligt 4 kap. 19 § får regeringen meddela föreskrifter om undantag 
från bestämmelserna om betyg för fristående skolor med speciell 
pedagogisk inriktning. För gymnasiesärskolor med enskild huvudman 
föreskrivs i 2 kap. 9 § tredje stycket förordningen (1996:1206) om 
fristående skolor att en Waldorfskola i stället för betyg får utfärda ett 
intyg över utbildningen. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 20.2.3. 
 

11 § 
Paragrafen anger vilka betygssteg som skall användas. Motsvarande 
bestämmelse för gymnasieskolan finns i 12 kap. 19 §, med den 
skillnaden att det i gymnasieskolan är möjligt att använda beteckningarna 
Icke godkänt och Mycket väl godkänt. Betygsstegen är i stället desamma 
som finns i den obligatoriska särskolan enligt 9 kap. 13 §. Bestämmelsen 
motsvarar 7 kap. 2 § förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan 
såvitt avser gymnasiesärskoleutbildning som anordnas av en offentlig 
huvudman. För gymnasiesärskolor med enskild huvudman föreskrivs i 
2 kap. 9 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor att 
gymnasiesärskoleförordningens betygsbestämmelser skall tillämpas, 
dock med undantag för Waldorfskolor.  

Liksom för övriga skolformer har betygsbenämningarna ändrats från 
Godkänd till Godkänt och motsvarande. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 20.2.3. 
 

12 § 
Grundläggande och för skolformerna gemensamma bestämmelser om 
betyg finns i 4 kap. 19–27 §§. Sålunda föreskrivs t.ex. i 4 kap. 22 § vem 
som sätter betyg.  

Paragrafens första stycke anger att betygssättaren skall utgå från de 
betygskriterier som gäller för kursen när denne bedömer vilket betyg en 
elev skall få. Detta motsvarar vad som direkt förskrivs för 
gymnasiesärskolor med offentlig huvudman i 7 kap. 4 § första stycket 
gymnasiesärskoleförordningen (1994:741) och indirekt för fristående 
gymnasiesärskolor i 2 kap 9 § första stycket förordningen (1996:1206) 
om fristående skolor. 

Betygskriterierna behandlas i återstoden av paragrafen. Föreskrifterna 
motsvarar, på samma sätt som första stycket, det som gäller för 
gymnasiesärskolor med offentliga huvudmän och för fristående skolor. I 
andra stycket slås fast att betygskriterierna skall precisera vilka 
kunskaper enligt kursplanen som krävs för att få något av de olika 
betygsstegen. Detta är en självklar förutsättning för föreskriften i första 
stycket. I tredje stycket klargörs vem som fastställer betygskriterierna. 
Här upplyses att regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer meddelar föreskrifter om betygskriterierna. Dessa föreskrifter 
torde dels kunna innehålla betygskriterier för nationellt fastställda kurser, 
men även föreskriva att betygskriterier för lokala kurser skall fastställas 
av huvudmannen. Föreskrifter av denna innebörd finns i 7 kap. 4 § andra 
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stycket gymnasiesärskoleförordningen (1994:741) och 2 kap. 9 § andra 
stycket förordningen (1996:1206) om fristående skolor. 

Disciplinära åtgärder 

13 § 
Bestämmelsen innehåller en upplysning om att bestämmelserna i detta 
kapitel om åtgärder för elevers tillrättaförande gäller utöver vad som 
anges i 4 kap. 8–12  §§. För gymnasieskolan finns en liknande 
bestämmelse, 12 kap. 23 §. Att hänvisning sker även till 4 kap. 10 §, 
vilken enbart gäller skolformer i vilka skolplikten kan fullgöras, 
motiveras av att ett uteslutande av den paragrafen i hänvisningen skulle 
kunna tolkas så att kvarsittning är tillåten i gymnasiesärskolan, vilket inte 
är avsikten. 
 
14 § 
Paragrafen anger när rektor får tilldela en elev en skriftlig varning. 
Bestämmelsen motsvarar 6 kap. 5 § andra stycket förordningen 
(1994:741) om gymnasiesärskolan. Vissa redaktionella ändringar har 
gjorts. Någon ändring i sak är inte avsedd. Bestämmelsen är helt ny för 
fristående skolor. En motsvarande bestämmelse finns för gymnasie-
skolan, 12 kap. 24 §. 

 
15 § 
Paragrafen reglerar när en elev kan stängas av från undervisningen eller 
förvisas från huvudmannens gymnasiesärskola. Föreskriften motsvarar 
6 kap. 6 § och 7 § första stycket förordningen (1994:741) om 
gymnasiesärskolan såvitt gäller verksamhet hos offentliga huvudmän. 
Smärre redaktionella ändringar har gjorts i lydelsen utan att någon 
materiell förändring är avsedd. Bestämmelsen är helt ny för fristående 
skolor. En likalydande föreskrift finns för gymnasieskolan i 12 kap. 25 §.  

Beslut om avstängning och förvisning kan överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol enligt 21 kap. 3 § första stycket 4. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 20.2.5. 
 

16 § 
Paragrafen reglerar när rektor får besluta om att omedelbart stänga av en 
elev. Bestämmelsen motsvarar för gymnasiesärskolor med offentlig 
huvudman 6 kap. 7 § andra och tredje styckena förordningen (1994:741) 
om gymnasiesärskolan. För fristående skolor är föreskriften ny. En lika-
lydande bestämmelse finns för gymnasieskolan i 12 kap. 26 §. 
Gymnasiesärskoleförordningens begrepp interimistisk avstängning 
används inte i föreskriften. Att åtgärden är av provisorisk karaktär 
framgår ändå av föreskriftens utformning. Vissa andra redaktionella 
förändringar har också gjorts i förhållande till 
gymnasiesärskoleförordningens lydelse i denna del. Inte heller i dessa 
fall är några materiella ändringar avsedda. 
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Beslut enligt bestämmelsen får överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol enligt 21 kap 6 § 2. 

 
17 § 
Paragrafen upplyser om att regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om disciplinära 
åtgärder. Sådana kan avse t.ex. vilka utredningsåtgärder som måste 
vidtas eller vilka samråd som skall hållas i disciplinärenden. 
Bestämmelser av denna typ finns i 6 kap. förordningen (1994:741) om 
gymnasiesärskolan. 

Gymnasiesärskola med offentlig huvudman 

Landsting 

18 § 
Paragrafen anger när ett landsting får vara huvudman för viss utbildning 
inom gymnasiesärskolan. Bestämmelsen motsvarar 1 kap. 5 § andra 
stycket och 6 kap. 10 § andra stycket i 1985 års skollag. En likartad 
bestämmelse finns för gymnasieskolan, 12 kap 6 §. Eftersom det saknas 
bestämmelser för landsting om mottagande av elever och interkommunal 
ersättning motsvarande de som finns för kommuner i 21 och 26 §§, torde 
det förutsättas samverkansavtal med en eller flera kommuner för att ett 
landsting skall kunna ta emot elever och vara berättigade till ersättning 
för sina kostnader för elevernas utbildning. 

Rätt till utbildning 

19 § 
Paragrafen anger ungdomars rätt till utbildning i gymnasiesärskolan. Rätt 
till utbildning i gymnasiesärskolan föreligger inte om eleven kan gå i 
gymnasieskolan. I 13 kap. 28 § andra stycket och 30 § finns 
bestämmelser om mottagande på individuella program i gymnasieskolan 
av ungdomar med utvecklingsstörning. Bestämmelsen motsvarar 
tillsammans med föreskriften i 3 § i huvudsak 6 kap. 7 § i 1985 års 
skollag med ändring av att det inte skall vara ”styrelsen för utbildningen” 
som bedömer vem som inte kan gå i gymnasieskolan därför att denne är 
utvecklingsstörd, utan att det skall vara ”hemkommunen”. Det är 
hemkommunen som i sin tur får avgöra vilket organ inom kommunen 
som skall svara för bedömningen. Motsvarande ändring är genomförd för 
övriga skolformer, se kommentaren till 2 kap. 1 §. 

Beslut om vägrat mottagande kan överklagas enligt 21 kap. 8 § första 
stycket 9. 
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Hemkommunens ansvar 

20 § 
Paragrafen anger att det är hemkommunen som har ansvar för att 
utbildning kommer till stånd för var och en som har rätt att gå i 
gymnasiesärskolan. Vilken kommun som skall anses vara en elevs 
hemkommun regleras i 22 kap. 4 §. Bestämmelsen motsvarar 6 kap. 5 § 
och 7 § andra stycket i 1985 års skollag. 

Liknande bestämmelser finns för gymnasieskolan i 13 kap 5, 17 och 
28 §§. 

Mottagande i annan kommun 

21 § 
Paragrafen ger rätt för en kommun att efter önskemål av vårdnadshavare 
ta emot en elev från en annan kommun. Bestämmelsen motsvarar 6 kap. 
6 a § första meningen i 1985 års skollag. Rätt till ersättning för sådan 
utbildning regleras i 26 §. 

Erbjudande om utbildning på nationella program 

22 § 
Av paragrafens första stycke framgår att varje kommun skall erbjuda ett 
urval av nationella program. Bestämmelsen motsvarar 6 kap. 10 § första 
stycket i 1985 års skollag.  

Enligt paragrafens andra stycke anges vad ett erbjudande skall avse för 
utbildning. Bestämmelsen motsvarar 6 kap. 10 § tredje stycket i 1985 års 
skollag. 

Kommunens organisation av sin gymnasiesärskola 

23 § 
Paragrafen anger vad kommunen har att beakta vid utformningen av 
gymnasiesärskolan. 

Enligt första stycket är en kommun skyldig att beakta vad som är 
ändamålsenligt för eleverna ur kommunikationssynpunkt. Bestämmelsen 
motsvarar 6 kap. 6 § första stycket i 1985 års skollag. 

Andra stycket anger en skyldighet för kommunen att så långt som 
möjligt organisera gymnasiesärskolan så att ingen elev på grund av 
skolgången behöver bo utanför det egna hemmet. Bestämmelsen 
motsvarar 6 kap. 6 § första stycket i 1985 års skollag. 

Tredje stycket innehåller en upplysning om att det finns bestämmelser 
om stöd och service till vissa funktionshindrade i en särskild lag. 
Upplysningen har hittills funnits i 6 kap. 6 § fjärde stycket i 1985 års 
skollag. 
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Placering vid skolenhet 

24 § 
Paragrafen anger vad kommunen skall beakta vid fördelning av elever på 
olika skolenheter. Bestämmelsen motsvarar 6 kap. 6 § andra stycket i 
1985 års skollag, med en redaktionell ändring som består av att 
begreppet ”skola” har bytts ut mot begreppet ”skolenhet”, vilket 
definieras i 1 kap. 3 §.  

Skolskjuts 

25 § 
Paragrafen anger när kommuner och landsting är skyldiga att anordna 
kostnadsfri skolskjuts. Bestämmelsen motsvarar 6 kap. 6 § tredje stycket 
i 1985 års skollag såvitt gäller kommunernas skyldigheter och 6 kap. 10 a 
§ samma lag i fråga om landstingen.  

Beslut om skolskjuts kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol 
enligt 21 kap. 3 § 3. 

Interkommunal ersättning 

26 § 
Paragrafen reglerar att en kommun som i sin gymnasiesärskola har en 
elev från en annan kommun med stöd av 21 § normalt har rätt ersättning. 
En förutsättning är dock att eleven var berättigad till utbildning i 
gymnasiesärskolan när denna påbörjades. Det behöver dock inte alltid 
vara den ersättningsskyldiga hemkommunen som också hade ansvaret för 
att eleven vid studiernas början fick utbildning i gymnasiesärskolan. För 
den elev som under studietiden flyttar och således byter hemkommun 
innebär bestämmelsen att den kommun som är elevens hemkommun blir 
betalningsskyldig om elevens tidigare hemkommun var skyldig att ge 
eleven utbildning i gymnasiesärskolan när utbildningen påbörjades. Det 
kan vidare noteras att bestämmelsen inte ger landsting någon lagstadgad 
rätt till ersättning. För att ett landsting skall vara berättigat till ersättning 
för en elevs utbildningskostnader från elevens hemkommun förutsätts 
således en överenskommelse med denna.  

Paragrafen behandlas i avsnitt 20.3. 

Gymnasiesärskola som anordnas vid en fristående skola 

Beträffande definition av enskild huvudman och fristående skola, se 
1 kap. 3 §. 
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Mottagande  

27 § 
Paragrafens första stycke reglerar att varje fristående skola som 
huvudregel skall vara öppen för alla elever som har rätt till utbildning i 
en gymnasiesärskola med offentlig huvudman. Vem som har rätt till 
sådan utbildning framgår av 16 §. 

I andra stycket regleras undantag till första stycket.  
Paragrafen motsvarar 9 kap. 8 b § 3 i 1985 års skollag. 
Paragrafen behandlas i avsnitt 20.4. 
 

28 § 
Paragrafen motsvarar vad som föreskrivs för den obligatoriska särskolan 
i 9 kap. 23 §. 

Bidrag från hemkommunen 

29 § 
Paragrafen reglerar när en kommun är skyldig att lämna bidrag till en 
huvudman som anordnar en skolenhet med gymnasiesärskola. 
Bestämmelsen motsvarar 9 kap. 8 c § i 1985 års skollag. 

Av första stycket framgår att bidrag skall lämnas av elevens 
hemkommun och att kommunens skyldighet endast gäller utbildning för 
sådana elever som de var skyldiga att erbjuda utbildning i 
gymnasiesärskolan vid den tidpunkt då utbildningen började. 

Enligt andra stycket skall elevens hemkommun betala det bidrag som 
regeringen bestämt om kommunen inte kommer överens med 
huvudmannen om vilket bidrag som skall lämnas. 

I tredje stycket regleras vad som gäller när bidraget avser en 
asylsökande elev eller en annan elev som vistas i Sverige under liknande 
omständigheter. 

Insyn, uppföljning och utvärdering 

30 § 
Paragrafen anger rätten till insyn i den fristående skolans verksamhet 
samt skyldigheten för en enskild huvudman att delta i kommunens 
uppföljning och utvärdering. Bestämmelsen motsvarar delvis 9 kap. 13 § 
andra stycket i 1985 års skollag. Likalydande bestämmelse finns för 
gymnasiet i 13 kap. 13 och 22 §§ 

15 kap.  Fritidshemmet 
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Bestämmelser i detta kapitel som träffar fritidshem med enskild 
huvudman avser såväl utbildning vid fristående skola med fritidshem 



 
 

 

 

som annat fritidshem med enskild huvudman som har godkänts enligt 
2 kap. 5 §. 

 
1 § 
Av paragrafens första stycke framgår att fritidshemmet utgör en 
kompletterande utbildning till vissa skolformer, nämligen 
förskoleklassen samt grundskolan och de skolformer som motsvarar 
grundskolan. Det framgår också att fritidshemmet utgör en 
kompletterande utbildning till andra särskilda utbildningsformer i vilka 
skolplikt kan fullgöras. Vidare framgår att fritidshemmet skall erbjuda 
eleverna en meningsfull fritid samt stimulera deras utveckling och 
lärande. Det framgår också att utbildningen skall utgå från en helhetssyn 
på eleverna och deras behov. 

I andra stycket finns bestämmelser om utformningen av verksamheten 
i fritidshemmet. Verksamheten skall utformas så att allsidiga kontakter 
och social gemenskap främjas. Allmänna bestämmelser om utformningen 
av utbildningen finns härutöver i 1 kap. 7 §. 
 
2 § 
Första styckets första mening motsvarar i huvudsak 2 a kap. 1 § och 6 § 
första stycket i 1985 års skollag. Ansvaret för att erbjuda fritidshem för 
dessa elever har emellertid överflyttats från vistelsekommunen till 
hemkommunen. Av bestämmelserna framgår sålunda att hemkommunen 
skall erbjuda elever fritidshem i den omfattning det behövs med hänsyn 
till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om eleven har ett eget 
behov på grund av familjens situation i övrigt. Till skillnad från i 1985 
års skollag framgår av lagtexten att ett eget behov hos barnet skall vara 
hänförligt till familjens situation. Det kan exempelvis röra sig om barn 
med ett annat hemspråk än svenska, om barn i glesbygd eller om barn 
vars föräldrar är sjukskrivna eller arbetslösa eller är föremål för någon 
arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Förarbetena till de äldre bestämmelserna 
om barns eget behov av skolbarnsomsorg finns i prop. 1993/94:11 s. 32–
33 och 45–46. 

Såsom framhållits i avsnitt 17.5 är det eftersträvansvärt att även 
fristående skolor erbjuder fritidshem till sina elever. I sådana fall där 
detta inte sker åligger det emellertid hemkommunen att erbjuda även 
dessa elever fritidshem, jfr även kommentaren till 7 §. 

Den andra meningen i paragrafens första stycke motsvarar 2 a kap. 2 § 
andra stycket tredje meningen i 1985 års skollag. Förarbeten till äldre 
bestämmelser i denna del finns i prop. 1993/94:11 s. 44. 
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Paragrafens andra stycke motsvarar till viss del 2 a kap. 9 § i 1985 års 
skollag med vissa språkliga justeringar. Bestämmelserna har tidigare haft 
sin motsvarighet i 16 § socialtjänstlagen (1980:620) och 6 § lagen 
(1976:381) om barnomsorg. Redan sedan tidigare gällde motsvarande 
bestämmelser för barn i förskolan enligt 5 § lagen (1973:1205) om 
förskoleverksamhet. Förarbeten till de äldre bestämmelserna finns i prop. 
1993/94:11 s. 48, prop. 1979/80:1 del A sid. 532 och prop. 1975/76:92 s. 
26. I den senast nämnda propositionen angavs att skälen till regleringen i 



 
 

 

 

huvudsak var desamma som föranlett de dåvarande bestämmelserna i 
förskolelagen (prop. 1973:136 s. 65–69 och s. 95). Av tidigare 
förarbetsuttalanden framgår att någon saklig skillnad inte avsetts vid 
tidigare redaktionella ändringar. Någon saklig ändring är inte heller nu 
avsedd varför förarbetsuttalandena från år 1973 i princip alltjämt äger sin 
giltighet i fråga om vilka kategorier av barn som skall anses omfattas av 
denna bestämmelse. Med andra skäl kan då avses exempelvis sådana 
sociala eller språkliga skäl som inte är hänförliga till familjens situation. 

 
3 § 
Paragrafen motsvarar 1 kap. 4 § i 1995 års specialskoleförordning och 
2 kap. 3 § i 1995 år sameskolförordning. Bestämmelserna innebär att 
huvudmannen för specialskolan eller sameskolan, efter avtal med en 
kommun, får fullgöra kommunens uppgifter inom fritidshems-
verksamheten. 

 
4 § 
Paragrafen motsvarar i sak 2 a kap. 1 § tredje stycket, 2 a kap. 2 § andra 
stycket andra meningen och 2 a kap. 9 § första stycket  i 1985 års 
skollag. Innebörden av bestämmelserna är att öppen fritidsverksamhet 
kan erbjudas elever från och med tio års ålder i stället för fritidshem. 
Sådana elever som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl är i 
behov av sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i 
fritidshem skall dock även framdeles tillhandahållas fritidshem till och 
med vårterminen det år eleven fyller tretton år. Bestämmelser om den 
öppna fritidsverksamheten finns i 18 kap. 
 
5 § 
Bestämmelserna innebär att en elev i förskoleklass, grundskola eller 
obligatorisk särskola skall erbjudas plats i fritidshem vid eller så nära 
skolan där eleven går som möjligt och motsvarar 2 a kap. 8 § i 1985 års 
skollag med mindre justeringar. Bland annat gäller framgent att plats 
alltid skall erbjudas så nära barnets skola som möjligt. Tidigare gällde att 
plats också kunde erbjudas så nära barnets eget hem som möjligt. 
Bestämmelserna i 1985 års skollag motsvarade i sin tur äldre 
bestämmelser i 14 c § socialtjänstlagen (1980:620). Förarbeten till de 
äldre bestämmelserna finns i prop. 1993/94:11 s. 47. 

Tidigare framgick också uttryckligen av lagtexten att kommunen vid 
erbjudande av plats fick beakta vad som krävdes för att effektivt utnyttja 
lokaler och andra resurser. Trots att denna uttryckliga exemplifiering 
tagits bort är ingen saklig skillnad i detta hänseende avsedd. Vid 
beaktande av vad som är möjligt i fråga om erbjudande av plats vid olika 
skolenheter får kommunen alltså även framdeles beakta vad som krävs 
för att effektivt utnyttja lokaler och andra resurser. 

 
6 § 
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Paragrafens första stycke motsvarar 2 a kap. 10 § första stycket i 1985 års 
skollag, såvitt gäller fritidshem som bedrivs av kommun. Att avgiften 



 
 

 

 

inte får överstiga kommunens självkostnader följer redan av 8 kap. 3 c § 
kommunallagen (1991:900). Bestämmelserna har tidigare haft sin 
motsvarighet i 35 § socialtjänstlagen (1980:620)  och 11 § lagen 
(1976:381) om barnsomsorg.  

Bestämmelsens andra stycke är nytt och innebär att en kommun som i 
sitt fritidshem har en elev från en annan kommun skall ersättas för sina 
kostnader för eleven om eleven skall erbjudas plats i fritidshem i enlighet 
med bestämmelserna i 2 §. Det framgår även efter vilka grunder 
ersättningen skall bestämmas, Ett motsvarande ersättningssystem finns i 
grundskolan, jfr författningskommentaren till 8 kap. 27 § andra stycket. 

 
7 § 
Bestämmelsen är ny. Den innebär att ett fritidshem som bedrivs av 
enskild huvudman skall bestämma sina avgifter efter samma grunder som 
kommunen där fritidshemmet är beläget tillämpar i sina fritidshem, vilket 
alltså innebär att fri prissättning inte råder på området. 

Såsom framhållits i avsnitt 17.5 och i författningskommentaren till 2 § 
är det eftersträvansvärt att även fristående skolor bedriver 
fritidshemsverksamhet. Det är emellertid den enskilde huvudmannen 
som avgör huruvida en elev skall erbjudas plats i ett fritidshem bedrivet 
av huvudmannen och det ligger naturligtvis nära till hands att i sådana 
fall erbjuda platsen till elever som går i den fristående skolan. Det kan 
dock särskilt framhållas att det står den enskilde huvudmannen fritt att 
erbjuda plats även till andra elever. 

Bestämmelserna innebär vidare att hemkommunen skall lämna bidrag 
för varje elev i ett sådant fritidshem som skall erbjudas plats i fritidshem 
i enlighet med bestämmelserna i 2 §. I paragrafen framgår även efter 
vilka grunder bidraget skall bestämmas. Bestämmelserna motsvarar 
bestämmelser för grundskolan, jfr författningskommentaren till 8 kap. 
30 § första stycket. 

 
8 § 
I paragrafen erinras om att bestämmelser om familjedaghem och öppen 
fritidsverksamhet, vilka under vissa förutsättningar kan erbjudas i stället 
för fritidshem, återfinns i 18 kap. Vidare erinras om att det i samma 
kapitel finns bestämmelser om omsorg under tid då fritidshem inte 
erbjuds. 

16 kap.  Utbildning på entreprenad m.m. 

Entreprenad 

1 § 
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I paragrafen definieras begreppet entreprenad. Av grundläggande 
betydelse är att huvudmannaskapet ligger kvar på kommunen eller 
landstinget. Det innebär bl.a. att elevernas rättigheter och kommunens 



 
 

 

 

eller landstingets skyldigheter skall vara desamma som om 
undervisningen bedrivs av kommunen eller landstinget i egen regi. Det 
måste fortfarande vara fråga om en kommunal verksamhet i förhållande 
till eleverna och vårdnadshavarna. Kommunen ansvarar således i 
egenskap av huvudman för verksamhetens innehåll men låter någon 
annan sköta själva utförandet. De bestämmelser som finns för t.ex. en 
utbildning i skollagen och andra författningar på skolområdet, 
exempelvis läroplaner och kursplaner, gäller även vid entreprenad. 
Således gäller bestämmelserna i 1–4 kap. även för entreprenaden. 
Bestämmelserna om vem som skall sätta betyg gäller därmed också vid 
entreprenad. Dock anges i 7 § vissa undantag från skollagens föreskrifter. 
Rektors ledningsansvar ligger kvar hos rektor vid den skolenhet som 
berörs av entreprenaden. Det bör vidare särskilt framhållas att de olika 
former av entreprenad som behandlas i kapitlet alla avser verksamhet 
med offentliga huvudmän. I 10 § andra stycket finns dock en 
bestämmelse som reglerar möjligheten för enskilda huvudmän att 
överlåta ansvaret för medicinska insatser inom elevhälsan. 

Även sådana stödfunktioner som skolskjuts och skolmåltider faller 
inom utbildningsbegreppet och kan alltså med stöd av bestämmelserna i 
3 § läggas ut på entreprenad. 

Med enskild avses enligt 1 kap. 3 § bolag som inte till någon del ägs av 
stat, landsting eller kommun samt förening, stiftelse, registrerat 
trossamfund eller enskild individ. En kommun eller ett landsting får 
följaktligen inte sluta entreprenadavtal med en annan kommun eller ett 
annat landsting eller ett statligt organ. 

 
2 § 
Paragrafen motsvarar delvis 2 a kap. 5 § andra stycket och 2 b kap. 2 § 
tredje stycket i 1985 års skollag. Någon förändring i sak är inte avsedd. 
Det finns inte heller i dag några begränsningar i fråga om möjligheten att 
överlämna uppgifter på entreprenad till en enskild vad gäller 
förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och förskoleklass, utom såvitt 
avser överlämnande av myndighetsutövning till den enskilde. 

 
3 § 
Paragrafen är ny. Bestämmelserna innebär att uppgifter som inte är 
hänförliga till undervisningen får överlämnas på entreprenad inom 
grundskolan, obligatoriska särskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan. Uppgifter som med stöd av bestämmelserna kan 
tänkas komma att överlämnas på entreprenad är exempelvis skolmåltider, 
skolskjuts och elevhälsa. 

Bestämmelserna har kommenterats i avsnitt 15.1. 
 
4 § 
Paragrafen motsvarar 1 § lagen (1993:802) om entreprenadförhållanden 
inom skolan. Entreprenaden behöver inte avse ett helt ämne utan kan 
avse delar av ett ämne (jfr prop. 1992/93:230 s. 88). 
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Paragrafen motsvarar delvis 2 § lagen (1993:802) om 
entreprenadförhållanden inom skolan med viss utvidgning såvitt avser 
förskolan. Bestämmelsen innebär att den möjlighet som regeringen 
hittills har haft enligt lagen att medge undantag från de aktuella reglerna 
bibehålls. Undantaget kan avse vilken undervisning som får läggas ut, 
men det kan också avse att annan än enskild får anlitas som entreprenör, 
t.ex. en kommun. I fråga om undervisningen kan regeringen medge att 
entreprenad får prövas även inom andra ämnen i gymnasieskolan än som 
anges i 3 § samt inom t.ex. grundskolan. I förarbetena till lagen om 
entreprenadförhållanden inom skolan nämns som exempel för 
gymnasieskolans del viss undervisning i ett ämne som har nära 
anknytning till ett yrkesämne. För grundskolans del kan det t.ex. vara 
fråga om modersmålsundervisning. Regeringen får i det enskilda fallet 
pröva de rättsliga förutsättningarna för och lämpligheten av ett 
entreprenörskap (se prop. 1992/93:230 s. 32 och 35). 

5 § 

 
6 § 
Paragrafen har sin motsvarighet i 3 § lagen (1993:802) om 
entreprenadförhållanden inom skolan. För att överlämna 
myndighetsutövning till en enskild krävs lagstöd. Bestämmelsen innebär 
att ingen annan myndighetsutövning än den som hör till lärares 
undervisningsuppgifter får överlämnas till en enskild vid entreprenad. 
Den myndighetsutövning som kan komma att överlämnas är främst 
betygssättning. Det bör framhållas att skollagens bestämmelser om vem 
som skall sätta betyg skall gälla också hos entreprenören, med undantag 
för det krav på behörighet som anges i 4 kap. 22 §. De lärare som är 
verksamma hos en entreprenör bör ha samma uppgifter som lärare 
anställda hos en kommun eller ett landsting. Utfärdande av 
betygsdokument är däremot rektors uppgift och stannar hos denne. En 
sådan uppgift kan inte överlämnas till en enskild entreprenör. 

 
7 § 
Föreskriften motsvarar 4 § lagen (1993:802) om entreprenadförhållanden 
inom skolan och innebär ett undantag från vad som gäller enligt 1 § 
andra meningen. Bestämmelserna om krav på lärare i 2 kap. 13 § skall 
inte vara tillämpliga vid entreprenad enligt 4 eller 5 §. Detta medför att 
inte heller bestämmelserna i 2 kap. 14–17 §§ kan bli aktuella hos 
entreprenören, jfr prop. 1992/93:230 s. 89 f. I stället skall för 
undervisningen användas lärare som har kompetens för den undervisning 
som de skall bedriva. Lärarnas kompetens måste alltid vara sådan att 
kvaliteten i undervisningen håller samma nivå som annars krävs inom 
skolväsendet. 

Av andra stycket framgår att lärare hos entreprenören också får sätta 
betyg, utan hinder av bestämmelserna i 4 kap. 22 §. 

 
8 § 
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Paragrafen motsvarar delvis 6 § lagen om entreprenadförhållanden inom 
skolan. 

Samverkan 

9 § 
Paragrafen motsvarar delvis 2 a kap. 5 § andra stycket i 1985 års skollag. 
Någon förändring i sak är inte avsedd. Den överlåtelse som sker är inte 
att betrakta som entreprenad eftersom uppgifterna överlämnas till en 
annan kommun. Det kan särskilt framhållas att huvudmannaskapet och 
ansvaret för verksamheten följer med vid överlåtelsen. 
 
10 § 
Elevhälsans medicinska insatser har samma huvudman som utbildningen, 
dvs. en kommun, ett landsting, staten eller en enskild. Paragrafen ersätter 
bestämmelser om skolhuvudmannens skyldighet avseende 
skolhälsovården i 14 kap. i 1985 års skollag och bestämmelser i 
grundskoleförordningen (1994:1194), gymnasieförordningen (1992:394), 
särskoleförordningen (1995:206), förordningen (1994:741) om 
gymnasiesärskolan, specialskoleförordningen (1995:401) och 
sameskolförordningen (1995:205) som ger möjlighet för huvudmannen 
att låta någon annan fullgöra dessa uppgifter. Den överlåtelse som sker är 
dock inte att betrakta som entreprenad eftersom överlåtelsen av 
uppgifterna sker till en kommun eller ett landsting. Det kan även här 
särskilt framhållas att huvudmannaskapet och ansvaret för verksamheten 
följer med vid överlåtelsen. 

Första stycket motsvarar i sak bestämmelserna avseende skolhälsovård 
i 1 kap. 5 § grundskoleförordningen (1994:1194), 1 kap. 14 § 
gymnasieförordningen (1992:394), 1 kap. 5 § särskoleförordningen 
(1995:206) och 1 kap. 12 § förordningen (1994:741) om 
gymnasiesärskolan. 

Andra stycket motsvarar i huvudsak 1 kap. 12 § 
specialskoleförordningen (1995:401) och 1 kap. 6 § 
sameskolförordningen (1995:205). Dessutom ges en verksamhet med 
enskild huvudman möjlighet att överlåta ansvaret för de medicinska 
insatserna till en kommun eller ett landsting. 

17 kap.  Särskilda utbildningsformer 

Kapitlets innehåll 

1 § 
Paragrafen beskriver innehållet i kapitlet. 

 
547 



 
 

 

 

Internationella skolor 

Internationella skolor som motsvarar grundskolan 

2 § 
Paragrafens första stycke motsvarar 9 kap. 5 § första stycket i 1985 års 
skollag med vissa redaktionella förändringar. Av stycket följer att den 
som endast under en kortare tid har sitt hem i landet eller den som har 
andra särskilda skäl att få utbildning i en internationell skola med enskild 
huvudman får fullgöra sin skolplikt i en sådan skola om Statens skolverk 
har godkänt huvudmannen för ändamålet. Detta gäller dock inte barn 
som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål därför att 
de har en utvecklingsstörning eller barn som inte kan gå i grundskolan 
eller den obligatoriska särskolan därför att de på grund av dövhet, 
dövblindföddhet eller hörselskada är i behov av en tvåspråkig 
undervisning i en teckenspråkig miljö. Begreppet för en kortare tid är 
bosatt i landet i 1985 års skollag har ersatts av begreppet under en 
kortare tid har sitt hem i landet. Någon saklig skillnad är inte avsedd 
utan ändringen är föranledd av att begreppet bosatt i landet nu definieras 
i 22 kap. 1 §. Med elever som endast under en kortare tid har sitt hem i 
landet avses exempelvis barn till utländska forskare eller barn till andra 
anställda i internationella företag som vistas i Sverige under en 
begränsad tid. Det kan även röra sig om barn till 
beskickningsmedlemmar från andra länder inom EU och EES-området, 
vilka arbetar i Sverige. Begreppet andra skäl i 1985 års skollag har 
ersatts av begreppet andra särskilda skäl. Med elever som har andra 
särskilda skäl att få sin utbildning i en internationell skola avses 
exempelvis elever som visserligen stadigvarande är bosatta i Sverige men 
som kommer från familjer som planerar att inom en inte alltför avlägsen 
framtid lämna landet antingen för gott eller för åtskilliga år. Sådana 
elever kan vara barn till forskare, barn med svenska föräldrar som är 
anställda i olika internationella företag eller barn till svenska diplomater. 
Även familjeskäl kan utgöra sådana särskilda skäl som här avses. Det 
kan då röra sig om att en eller båda föräldrarna eller någon annan 
familjemedlem kommer från ett annat land och att eleven i sin hemmiljö 
regelbundet använder det språk som är undervisningsspråk i den 
internationella skolan. Det kan också vara fråga om elever som tidigare 
gått i skola utomlands och som vill fullfölja sin utbildning i Sverige.  

Paragrafens andra stycke motsvarar med en mindre språklig justering 9 
kap. 5 § andra stycket första meningen i 1985 års skollag. 
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Paragrafens tredje stycke motsvarar 9 kap. 5 § tredje stycket i 1985 års 
skollag. Bestämmelsen innebär att regeringen får medge att en 
internationell skola tar emot barn som varken för en kortare tid har sitt 
hem i landet eller har andra särskilda skäl att få utbildning i en 
internationell skola. Regeringen kan lämna såväl ett generellt 



 
 

 

 

medgivande som ett medgivande som är begränsat till ett visst antal eller 
en viss andel elever ur denna kategori. Regeringens medgivande skall 
alltså endast gälla sådana elever som inte redan med stöd av 
bestämmelserna i första stycket får tas emot i skolan. Förarbetena till den 
äldre bestämmelsen finns i prop. 1995/96:200, s. 60–61 och s. 71. 

 
3 § 
Bestämmelserna i paragrafen är nya. Den första meningen innebär att 
huvudmannen för skolan skall göra en individuell prövning vid 
antagande av varje elev för att därvid kunna fastställa att eleven tillhör 
skolans målgrupp i enlighet med bestämmelserna i 2 § första och tredje 
stycket (jfr avsnitt 22.1.1) Den andra meningen innebär att huvudmannen 
för den internationella skolan skall hålla elevens hemkommun 
informerad om en elev börjar eller slutar vid skolan eller utan giltig orsak 
är frånvarande i stor utsträckning. Denna informationsskyldighet är 
nödvändig för att hemkommunen skall kunna fullgöra sin uppgift att se 
till att skolpliktiga barn får föreskriven utbildning, se 5 kap. 13 § andra 
stycket. 

 
4 § 
I första stycket anges förutsättningarna för att Statens skolverk skall 
lämna huvudmannen godkännande för en internationell skola som avses i 
2 §. Att godkännandet skall avse utbildning av en bestämd omfattning 
innebär att en huvudman inte kan utöka verksamheten utan beslut om 
nytt godkännande. Med en bestämd omfattning avses omfattningen när 
skolan är fullt utbyggd i enlighet med vad som angetts när godkännande 
lämnats. Bestämmelsen i andra meningen motsvarar till viss del 
bestämmelser som tidigare funnits i 7 § förordningen (1996:1398) om 
statsbidrag till internationella skolor. Tidigare fastställdes dock endast 
det högsta antal årselevplatser som fick ligga till grund för beräkning av 
statsbidraget. Nu innebär bestämmelserna i stället att den internationella 
skolan skall godkännas för ett visst högsta antal elever. 

Andra stycket 1 innebär att utbildningen som helhet skall vara 
likvärdig med utbildningen i grundskolan. I denna del motsvarar 
bestämmelsen 9 kap. 5 § andra stycket andra meningen i 1985 års skollag 
som i sin tur motsvarade 34 a § i 1962 års skollag. Förarbetena till den 
äldre bestämmelsen finns i prop. 1982/83:1, s. 74 och 91. I övrigt är 
bestämmelserna i punkten nya. De innebär att utbildningen måste följa 
ett annat lands läroplan och kursplaner eller en internationell läroplan 
och kursplaner. Utbildningen får dock i den utsträckning som är rimlig 
anpassas till svenska förhållanden. Att utbildningen som helhet skall vara 
likvärdig med utbildningen i grundskolan får bland annat anses innebära 
att de allmänna bestämmelserna för utbildningen i grundskolan i 
8 kap. 2 § skall följas i den utsträckning det är möjligt utan att syftet med 
utbildningen vid den internationella skolan förfelas.  
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Bestämmelsen i andra stycket 2 är ny. Den innebär att utbildningens 
allmänna mål och värdegrund inte behöver vara desamma som gäller för 
utbildning inom skolväsendet för barn och ungdomar. Utbildningen vid 



 
 

 

 

den internationella skolan får dock inte ha mål och en värdegrund som 
strider mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller inom 
skolväsendet för barn och ungdomar. De allmänna mål och den 
värdegrund som gäller inom skolväsendet för barn och ungdomar finns, 
förutom i 1 kap. 6 och 7 §§, angivna i de läroplaner som skall finnas 
enligt 1 kap. 11 §. 

Andra stycket 3 motsvarar i princip 9 kap. 5 § andra stycket tredje 
meningen i 1985 års skollag som i sin tur motsvarade 34 a § andra 
stycket andra meningen i 1962 års skollag. Bestämmelserna innebär att 
utbildningen skall förmedla kunskaper och värden som underlättar 
fortsatt skolgång utomlands. Det tidigare använda begreppet ”kunskaper 
och färdigheter” har här ersatts med ”kunskaper” eftersom färdigheter får 
anses ingå i begreppet kunskaper. ”Värden” har lagts till för att skapa 
bättre överensstämmelse med skollagens definition av undervisning i 1 
kap. 3 § i 1985 års skollag. 

Andra stycket 4 motsvarar 9 kap. 5 § andra stycket fjärde meningen i 
1985 års skollag, vilken i sin tur motsvarade 34 a § andra stycket tredje 
meningen i 1962 års skollag. Förarbetena till de äldre bestämmelserna 
finns i prop. 1982/83:1 s. 75. Bestämmelserna innebär att undervisning i 
svenska språket och om svenska förhållanden skall meddelas i den 
omfattning de elever som under kortare tid har sitt hem i landet behöver. 

Bestämmelserna i andra stycket 5 är nya. De innebär att elever som har 
svårigheter i skolarbetet skall erbjudas den särskilda ledning och 
stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. 

Bestämmelserna i andra stycket 6 är nya och innebär att den 
internationella skolan skall tillhandahålla de medicinska insatser som 
inom ramen för elevhälsan skall erbjudas i grundskolan, se 4 kap. 2 §. 
Bestämmelserna innebär vidare att eleverna skall erbjudas sådana 
hälsobesök som erbjuds i grundskolan. 

Bestämmelserna i andra stycket 7 motsvarar bestämmelser som 
tidigare funnits i 15 § förordningen (1996:1398) om statsbidrag till 
internationella skolor. Att elevavgiften vid skolan skall vara skälig med 
hänsyn till rimliga kostnader för verksamheten har tidigare utgjort en 
förutsättning för att den internationella skolan skulle kunna få 
statsbidrag. Det blir nu en förutsättning för att skolan skall kunna 
godkännas. Samtidigt har bestämmelserna förtydligats på så sätt att det 
uttryckligen framgår att även eventuella bidrag till skolan skall beaktas 
då det avgörs huruvida den uttagna elevavgiften är skälig. Såväl 
kommunala bidrag som eventuella bidrag från andra bidragsgivare, 
såsom främmande nationer, skall beaktas. Så länge elevavgiften vid 
skolan är att betrakta som skälig är det upp till den internationella skolan 
att avgöra hur elevavgiften beräknas samt att avgöra huruvida olika 
elevavgifter skall tas ut av olika elever. 
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Bestämmelserna i andra stycket 8 motsvarar bestämmelser som 
tidigare funnits i 20 § förordningen (1996:1398) om statsbidrag till 
internationella skolor. Bestämmelsen motsvarar i huvudsak 
bestämmelserna för grundskola som anordnas vid en fristående skola i 
8 kap. 28 och 29 §§. Se författningskommentaren till de bestämmelserna.  



 
 

 

 

Bestämmelsen i andra stycket 9 är ny. Den innebär att såväl 
vårdnadshavare som elever måste ges tydlig information om den 
internationella skolans innehåll och inriktning mot fortsatta studier 
utomlands samt om vilka konsekvenser detta kan innebära vid fortsatt 
skolgång i det svenska skolväsendet för barn och ungdomar. Sådana 
konsekvenser kan exempelvis vara att eleverna inte får svenska slutbetyg 
eller att elevernas kunskaper i något eller några ämnen inte kommer att 
motsvara de mål som uppställs i grundskolan. 

Bestämmelsen i andra stycket 10 är ny. Den innebär att skolan varje år 
måste upprätta en kvalitetsredovisning. Kvalitetsredovisningen skall 
innehålla en bedömning av i vilken utsträckning utbildningens mål, 
utifrån skolans läroplan och kursplaner, har förverkligats och en 
redogörelse för vilka åtgärder skolan avser att vidta för ökad 
måluppfyllelse. 
 
5 § 
Bestämmelserna är nya. Av första stycket framgår att hemkommunen 
skall lämna bidrag för sådana elever i skolan som tillhör målgruppen för 
skolan och som är folkbokförda i landet från och med höstterminen det år 
eleven fyller 6 år. Bidraget skall för dessa elever beräknas i princip på 
motsvarande sätt som för elever i grundskola som anordnas vid en 
fristående skola, se  8 kap. 30 § första stycket samt författnings-
kommentaren till denna bestämmelse. Att bidraget är begränsat till 
skolans åtagande innebär dock att i den mån den internationella skolans 
åtagande är mindre än åtagandet för grundskola som anordnas vid 
fristående skolor, exempelvis på grund av att den internationella skolan 
inte är skyldig att erbjuda en fullständig elevhälsa, får bidraget justeras 
med anledning härav. Att kommunen skall lämna bidrag efter samma 
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna 
grundskolorna innebär vidare – såvitt gäller elever i behov av särskilt 
stöd – att kommunen inte är skyldig att lämna mer i bidrag för dessa än 
vad som motsvarar de kostnader för särskilt stöd som skolan faktiskt har 
haft och som skulle ha uppkommit även om eleven gått i av kommunen 
erbjuden grundskoleutbildning. Sådana kostnader som är direkt 
hänförliga till att den internationella skolan inte följer den svenska 
läroplanen är kommunen heller aldrig skyldig att stå för. 

Av andra stycket följer att den kommun där skolan är belägen skall ha 
rätt till insyn i skolans verksamhet samt att huvudmannen för skolan skall 
delta i lägeskommunens uppföljning och utvärdering av sin egen 
verksamhet i den utsträckning kommunen bestämmer. Bestämmelserna 
är nya för internationella skolor som motsvarar grundskolan. En 
motsvarande rätt för kommunen där skolan var belägen till insyn i 
skolans verksamhet m.m. fanns tidigare i fråga om fristående skolor som 
motsvarade grundskolan eller särskolan och som fick kommunala bidrag, 
se 9 kap. 11 § andra stycket i 1985 års skollag. 
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Internationella skolor som motsvarar gymnasieskolan 

6 § 
Bestämmelserna är nya. Bestämmelserna i första stycket innebär att 
huvudmannen för en internationell skola som lämnar gymnasial 
utbildning som har en annan internationell inriktning än den som får 
finnas i gymnasieskolan eller anordnar utbildning som leder fram till 
International Baccalaureate (IB) under vissa förutsättningar skall 
förklaras bidragsberättigad av Statens skolverk. Eftersom det är fråga om 
utbildning för icke skolpliktiga ungdomar utanför skolväsendet för barn 
och ungdomar är det inte fråga om att verksamheten skall godkännas. 
Däremot uppställs alltså vissa krav för att verksamheten skall förklaras 
vara berättigad till allmänna bidrag. Bestämmelsen i första stycket andra 
meningen med innebörd att det av beslutet skall framgå det högsta antal 
elever som bidragsrätten omfattar motsvarar bestämmelser som tidigare 
funnits i 7 § förordningen (1996:1398) om statsbidrag till internationella 
skolor. 

De krav som ställs för att huvudmannen skall kunna förklaras 
bidragsberättigad framgår av andra stycket och motsvarar med några 
mindre avvikelser de krav som ställs för att en internationell skola som 
motsvarar grundskolan skall godkännas, se författningskommentaren till 
4 §. Avvikelserna innebär såvitt gäller andra stycket 1 att utbildningen 
som helhet skall vara likvärdig med gymnasieskolans samt såvitt gäller 
andra stycket 3 och 9 att utbildningen skall underlätta fortsatta studier 
utomlands respektive att eleverna skall informeras om vilka 
konsekvenser skolans inriktning kan innebära vid fortsatta studier i 
Sverige. Vidare har tillämpningsområdet för bestämmelserna i andra 
stycket 5–9 begränsats till sådana elever som avses i 7 § första stycket. 

 
7 § 
Bestämmelserna är nya. Bestämmelserna i första stycket innebär att 
hemkommunen skall lämna bidrag för varje i landet folkbokförd elev, 
som hemkommunen var skyldig att erbjuda gymnasieutbildning vid den 
tidpunkt då utbildningen började och som antingen för en kortare tid är 
bosatt i landet eller som har andra särskilda skäl att få utbildning i en 
internationell skola, och som genomgår sådan utbildning som avses i 
6 § första stycket. Eftersom skolplikt kan fullgöras i en internationell 
skola på grundskolenivå ligger det i sakens natur att vad som utgör andra 
särskilda skäl för att en elev skall få utbildning i en internationell skola 
på gymnasienivå bör ges en liberalare tolkning än motsvarande 
bestämmelse för internationella skolor på grundskolenivå. Som ett 
särskilt skäl att få sin utbildning i en internationell skola på gymnasienivå 
bör bl.a. anses att en elev har fått tidigare utbildning i en internationell 
skola oavsett på vilken grund detta skett, jfr också 
författningskommentaren till 17 kap. 2 §. Det kan i sammanhanget 
särskilt framhållas att även elever som inte för en kortare tid har sitt hem 
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i landet eller har andra särskilda skäl att få sin utbildning i en 
internationell skola kan mottas i skolan. För sådana elever utgår 
emellertid inget kommunalt bidrag. 

I första hand skall huvudmannen för den internationella skolan och 
hemkommunen komma överens om bidragsbeloppet. Om detta inte kan 
ske skall hemkommunen emellertid betala det belopp som regeringen 
eller den myndighet som regeringen bestämt har föreskrivit. För elever i 
omfattande behov av extra stöd skall hemkommunen i sådana fall 
därutöver, under förutsättning att betydande organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter inte uppstår för kommunen, lämna ett extra 
bidrag motsvarande de kostnader för särskilt stöd som skulle ha 
uppkommit om eleven gått i av kommunen erbjuden gymnasieutbildning. 
Sådana kostnader som är direkt hänförliga till att den internationella 
skolan inte följer den svenska läroplanen är kommunen sålunda aldrig 
skyldig att stå för. Det extra bidraget skall heller inte överstiga de 
kostnader som skolan faktiskt har haft för det särskilda stödet. 

Bestämmelsen i andra stycket innebär att varje bidragsår börjar den 
1 januari och att bidrag skall utges för ett bidragsår i sänder om inte 
huvudmannen och hemkommunen kommit överens om något annat. 

Av tredje stycket följer att den kommun där skolan är belägen skall ha 
rätt till insyn i skolans verksamhet samt att huvudmannen för skolan skall 
delta i lägeskommunens uppföljning och utvärdering av sin egen 
verksamhet i den utsträckning kommunen bestämmer. Bestämmelserna 
är nya för internationella skolor som motsvarar gymnasieskolan. En 
motsvarande rätt för kommunen där skolan var belägen till insyn i 
skolans verksamhet m.m. fanns tidigare i fråga om fristående skolor som 
lämnade gymnasial utbildning och som fick kommunala bidrag, se 9 kap. 
13 § andra stycket i 1985 års skollag. 

Vissa andra skolor med enskild huvudman 

8 § 
Enligt lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående 
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 
gäller konventionen och vissa tilläggsprotokoll som svensk lag. Artikel 2 
i tilläggsprotokollet (den 20 mars 1952) har följande lydelse. ”Vid 
utövandet av den verksamhet som staten kan ta på sig i fråga om 
utbildning och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att 
tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i 
överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska över-
tygelse.” Denna del av konventionen tillgodoses i nu gällande lag-
stiftning genom regleringen av de fristående skolorna. I den nya lagen 
ingår fristående skolor i skolväsendet för barn och ungdomar och 
behandlas i huvudsak på samma sätt som motsvarande skolformer med 
offentlig huvudman. Ett undantag från denna huvudregel är bland annat 
att en fristående skola med grundskola eller obligatorisk särskola kan ha 
en konfessionell inriktning såvitt avser andra delar av utbildningen än 
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undervisningen (se 1 kap. 9 § och författningskommentaren till den 
paragrafen). Ett annat undantag är att en fristående skola med grundskola 
och obligatorisk särskola inte är skyldiga att tillämpa den timplan som 
gäller för motsvarande skolformer med offentlig huvudman.  

För att till fullo uppfylla den ovan nämnda artikeln i Europa-
konventionen införs här bestämmelser som ger en möjlighet att fullgöra 
skolplikten i en skola utanför skolväsendet för barn och ungdomar. Det 
finns därutöver möjlighet att fullgöra skolplikten i en internationell skola 
enligt 2 §. Det finns också möjlighet att fullgöra skolplikten på annat sätt 
under de förutsättningar som anges i 15 §. 

I andra stycket anges att utbildningen skall motsvara den skolform där 
skolplikten annars skulle ha fullgjorts. Detta innebär inte att skolan är 
skyldig att tillämpa samtliga bestämmelser som gäller för respektive 
skolform inom skolväsendet för barn och ungdomar. Vilka krav som 
ställs på skolorna för att huvudmannen skall godkännas framgår av 9 §. 

Bestämmelsen i tredje stycket är till viss del densamma som för 
fristående skolor i 5 kap. 14 §. Bestämmelsen motsvarar i huvudsak 
3 kap. 14 § första meningen och 9 kap. 15 § första stycket i 1985 års 
skollag.  

Paragrafen behandlas i avsnitt 22.3. 
 
9 § 
I första stycket anges förutsättningarna för att Statens skolverk skall 
lämna godkännande. Som framgår av lagtexten skall ett godkännande 
begränsas till att avse utbildning av en bestämd omfattning vid en viss 
skolenhet. En huvudman kan således inte utöka verksamheten med 
utbildning vid ytterligare en skolenhet utan nytt godkännande. Med en 
bestämd omfattning avses omfattningen när skolan är fullt utbyggd. Om 
ytterligare utbyggnad blir aktuell behövs ett nytt beslut om godkännande. 
Vad som avses med skolenhet framgår av 1 kap. 3 §. 

Andra stycket motsvarar till stora delar förutsättningarna för godkän-
nande av fristående skolor motsvarande grundskolan, särskolan och 
specialskolan i 9 kap. 2 § i 1985 års skollag. Förutsättningarna för 
godkännande skall givetvis fortlöpande vara uppfyllda. I annat fall kan 
Statens skolverk återkalla godkännandet enligt 19 kap. 8 §. 

Andra stycket 1 motsvarar i huvudsak inledningen av 9 kap. 2 § första 
stycket i 1985 års skollag. Begreppen ”Kunskaper och färdigheter” har 
dock ersatts med ”kunskaper” eftersom färdigheter får anses ingå i 
begreppet kunskaper. ”Värden” har lagts till för att skapa bättre överens-
stämmelse med skollagens definition av undervisning i 1 kap. 3 §. De 
ursprungliga förarbetsuttalandena till bestämmelsen i 1985 års skollag 
finns i prop. 1982/83:1 s. 16 f. och 71 f. 

Bestämmelsen i andra stycket 2 är ny. Den innebär att bestämmelserna 
om övergripande mål (1 kap. 6 och 7 §§) blir direkt tillämpliga. Som 
framgår nedan innebär redan bestämmelsen i andra stycket 3 att skolan 
inte får avvika från de övergripande målen för utbildning inom 
skolväsendet för barn och ungdomar. För att markera vikten av att de mål 
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och värderingar som anges i inledningen av skollagen har här införs en 
särskild hänvisning till dessa bestämmelser. 

Andra stycket 3 motsvarar i huvudsak 9 kap. 2 § första stycket 1 i 1985 
års skollag. När lydelsen tillkom betonades att bestämmelsen innebar att 
någon avvikelse från de allmänna mål och den värdegrund som gällde 
inom det offentliga skolväsendet inte var möjlig (prop. 1995/96:200 
s. 71). På samma sätt innebär bestämmelsen här att någon avvikelse från 
de allmänna mål och den värdegrund som gäller inom skolväsendet för 
barn och ungdomar inte är möjlig. De allmänna mål och den värdegrund 
som gäller inom skolväsendet för barn och ungdomar finns, förutom i 
1 kap. 6 och 7 §§, angivna i de läroplaner som skall finnas enligt 1 kap. 
11 §. För att uppfylla internationella åtaganden har här, på samma sätt 
som i den tidigare regleringen av fristående skolor, införts en möjlighet 
att anordna skolor med en konfessionell inriktning (se vidare prop. 
1995/96:200 s. 32). 

Andra stycket 4 motsvarar i princip 3 § 7. Eftersom utgångspunkten är 
att det inte skall utgå några statliga eller kommunala bidrag till sådana 
skolor som avses här, har hänvisningen till eventuella bidrag tagits bort. 
Om skolan ändå skulle få offentliga eller andra bidrag kan hänsyn ändå 
tas till dessa när skolan skall godkännas eftersom elevavgiften skall vara 
skälig med hänsyn till ”omständigheterna i övrigt”. I övrigt hänvisas till 
författningskommentaren ovan i anslutning till 3 § 7. 

Andra stycket 5 motsvarar bestämmelsen om grundskola som anordnas 
vid en fristående skola i 8 kap. 28 § första och tredje styckena. Se vidare 
författningskommentaren till den bestämmelsen. 

I andra stycket 6 anges det lägsta antal elever som måste finnas för att 
huvudmannen skall godkännas. Bestämmelsen, som har sin förebild i 
9 kap. 2 § första stycket 4 i 1985 års skollag, har samma innebörd som 
motsvarande krav i 2 kap. 6 § första stycket 3 (se författnings-
kommentaren till den bestämmelsen).  

Andra stycket 7 innebär att de bestämmelser om behörighet och 
anställningsvillkor som gäller för lärare inom skolväsendet skall gälla 
även vid de här aktuella skolorna. Motsvarande hänvisning finns i 9 kap. 
16b § i 1985 års skollag. Motiven till den bestämmelsen finns i prop. 
2001/02:35 s. 36 f. 

Andra stycket 8 motsvarar vad som tidigare gällt för fristående skolor 
enligt 14 kap. 7 a § i 1985 års skollag. Eftersom begreppet ”skolhälso-
vård” har utmönstrats ur den nya skollagen har paragrafen anpassats till 
den nya terminologin i lagen. Några andra sakliga ändringar än de som 
följer av de nya bestämmelserna om elevhälsa inom skolväsendet för 
barn och ungdomar har inte avsetts. Förarbetena till motsvarande 
bestämmelse i 1985 års skollag finns i prop. 1995/96:200 s. 37 och 77. 

Andra stycket 9 motsvarar tidigare bestämmelse för fristående skolor 
motsvarande särskolan i 9 kap. 2 § första stycket 5 i 1985 års skollag. 

När det gäller frågan om vad som avses sådant särskilt stöd som avses 
i andra stycket 10 kan ledning hämtas från 4 kap. 13–17 §§. 
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Bestämmelsen i andra stycket 11 är ny. Den innebär att ett 
systematiskt kvalitetsarbete skall bedrivas och att en kvalitetsredovisning 



 
 

 

 

skall upprättas varje år. Ledning för hur kvalitetsarbetet kan bedrivas 
hämtas från bestämmelserna om systematiskt kvalitetsarbete inom 
skolväsendet för barn och ungdomar (se 3 kap. 1–5 §§ och kommentaren 
till dessa bestämmelser).  

Utbildning vid särskilda ungdomshem 

10 § 
Paragrafens första stycke motsvarar såvitt avser utbildning som 
motsvarar grundskolan 10 kap. 2 § första stycket i 1985 års skollag. Där 
infördes bestämmelsen med i sak oförändrat innehåll från 1962 års 
skollag där den infördes den 1 juli 1982 (6 a §). Förarbetsuttalanden till 
den sist nämnda bestämmelsen finns i prop. 1981/82:167 s. 10 f. Enligt 
förevarande bestämmelse skall dock utbildningen med nödvändiga 
avvikelser i förekommande fall motsvara även obligatoriska särskolan 
eller specialskolan. Ledning för bedömningen av vilka som kan vara 
aktuella för utbildning motsvarande dessa skolformer kan hämtas från 
5 kap. 3 § andra stycket 1 och 2. 

Paragrafens andra stycke motsvarar delvis 10 kap. 4 § andra stycket i 
1985 års skollag och 4 § i förordningen (1983:28) om undervisning av 
barn och ungdomar som vistas vid särskilda ungdomshem. I förevarande 
bestämmelse har dock tillagts att den som inte är skolpliktig skall ges 
möjlighet till kompletterande utbildning på grundskolenivå eller mot-
svarande. Med motsvarande avses samma nivå som utbildning i 
obligatoriska särskolan och specialskolan. Vidare kan utbildning 
erbjudas som motsvarar sådan utbildning som motsvarar gymnasieskolan 
eller gymnasiesärskolan. Ledning för bedömningen av vilka som kan 
vara aktuella för utbildning i gymnasiesärskolan kan hämtas från 14 kap. 
16 §. 

Utgångspunkten är att icke skolpliktiga ungdomar som vistas i 
särskilda ungdomshem som regel har behov av kompletterande 
utbildning på grundskolenivå eller motsvarande eller i utbildning som 
motsvarar sådan utbildning som erbjuds i gymnasieskolan eller i 
gymnasiesärskolan. Huvudmannen bör dock göra en bedömning av vilket 
behov som finns hos varje enskild individ innan huvudmannen 
bestämmer vilken utbildning som skall erbjudas. 

Paragrafens tredje stycke innebär bland annat att huvudmannen för de 
särskilda ungdomshemmen (Statens institutionsstyrelse) respektive de 
särskilda ungdomshemmen årligen skall upprätta skriftliga kvalitets-
redovisningar och att de särskilda ungdomshemmen skall ha rutiner för 
att ta emot och utreda klagomål såvitt avser utbildningen. Bestämmelsen 
innebär vidare att reglerna om planering, uppföljning och utvärdering 
skall tillämpas. Det ligger i sakens natur att det i vissa fall kan vara 
nödvändigt att göra vissa avvikelser från bestämmelserna, t.ex. när det 
gäller rektorns ansvar eller, i särskilda fall, de intagnas delaktighet. I 
övrigt hänvisas till författningskommentaren till 3 kap. 1–5 §§. 
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Det finns behov av att komplettera bestämmelserna i skollagen om 
utbildning vid särskilda ungdomshem med föreskrifter om utbildningens 
närmare innehåll och dess organisation. Ett sådant bemyndigande finns i 
16 §. 

Utbildning vid sjukhus och liknande institutioner m.m. 

11 §  
Paragrafen motsvarar bestämmelserna i 2 a kap. 4 § och 2 b kap 4 § i 
1985 års skollag och har behandlats i avsnitt 22.5. 

 
12 § 
Paragrafen motsvarar bestämmelser som tidigare funnits i 10 kap. 3 § 
första stycket i 1985 års skollag, 5 kap. 8 och 9 §§ i 1994 års 
grundskoleförordning, 5 kap. 6 och 7 §§ i 1995 års särskoleförordning, 8 
kap. 2 § i 1992 års gymnasieförordning samt 8 kap. 2 § i 1994 års 
förordning om gymnasiesärskolan. Paragrafen reglerar för vilka elever 
särskild undervisning skall anordnas samt var denna undervisning kan 
äga rum. Bestämmelserna har behandlats i avsnitt 22.5. 

 
13 § 
Paragrafen motsvarar bestämmelser som tidigare funnits i 10 kap. 3 § 
andra stycket i 1985 års skollag, 5 kap. 6 § andra stycket och 7 § i 1994 
års grundskoleförordning, 5 kap. 4 § andra stycket och 5 § i 1995 års 
särskoleförordning, 8 kap. 3 § i 1992 års gymnasieförordning samt 8 kap. 
3 § i 1994 års förordning om gymnasiesärskolan. Ansvaret för att 
anordna särskild undervisning på sjukhus eller motsvarande institution 
har dock flyttats från skolhuvudmannen till kommunen där sjukhuset 
eller motsvarande är beläget. 

Bestämmelserna har behandlats i avsnitt 22.6. 

Utbildning i särskilda resurscenter 

14 § 
Paragrafens första stycke motsvarar i huvudsak 10 kap. 3 a § första 
stycket i 1985 års skollag. Målgruppen för så kallad visstidsutbildning 
vid särskilda resurscenter har dock preciserats till barn som har en 
synskada och ytterligare funktionshinder eller barn som har en grav 
språkstörning. Att synskadade barn, för att vara aktuella för 
visstidsutbildning, även skall ha ytterligare funktionshinder 
överensstämmer med hur målgruppen för visstidsutbildning tidigare har 
angetts i förordningen (2004:203) om visstidsutbildning vid särskilda 
resurscenter. 
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Andra stycket motsvarar till viss del bestämmelser som tidigare fanns i 
3 § förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet. 
Bestämmelserna innebär att bestämmelserna om systematiskt 
kvalitetsarbete i 3 kap. 1–5 §§ skall tillämpas vid särskilda resurscenter. 



 
 

 

 

Det innebär bland annat att de särskilda resurscentren årligen skall 
upprätta skriftliga kvalitetsredovisningar i enlighet med dessa 
bestämmelser samt att resurscentren skall ha rutiner för att ta emot och 
utreda klagomål. Det innebär vidare att bestämmelserna om planering, 
uppföljning och utvärdering skall tillämpas. I övrigt hänvisas i denna del 
till författningskommentaren till 3 kap. 1–5 §§.  

I tredje stycket har ett förtydligande gjorts av vilket det uttryckligen 
framgår att staten är huvudman för utbildning vid särskilda resurscenter. 

Fjärde stycket motsvarar i huvudsak 10 kap. 3 a § andra och tredje 
stycket i 1985 års skollag. Av bestämmelserna följer att hemkommunen 
skall ersätta staten vissa kostnader för den som fullgör sin skolplikt i ett 
särskilt resurscenter samt att regeringen eller den myndighet regeringen 
bestämmer bemyndigas att meddela föreskrifter om ersättningens storlek. 
Ytterligare bemyndiganden för regeringen att meddela föreskrifter om 
verksamheten vid särskilda resurscenter finns i 16 §.  

Annat sätt för att fullgöra skolplikten 

15 § 
Paragrafens första och andra stycken motsvarar delvis 10 kap. 4 § i 
1985 års skollag. Förarbetena till den paragrafen finns i prop. 1985/86:10 
s.125 f. 

Förutsättningarna för ett medgivande har i första stycket delats upp i 
punkter. Den tredje punkten är ny. Där anges att det även skall föreligga 
särskilda skäl. Denna punkt utgör ett förtydligande i förhållande till 
dagens bestämmelser för att markera den restriktivitet som är påkallad 
när bestämmelsen skall tillämpas. Vad som utgör ett särskilt skäl kan inte 
anges generellt utan måste avgöras från fall till fall. Bedömningen skall 
dock göras med utgångspunkt från barnets förhållanden. 

I andra stycket andra meningen har dock gjorts en följdändring i 
förhållande till 1985 års skollag genom att det nu inte längre anges att ett 
medgivande skall återkallas med omedelbar verkan. Det framgår 
nämligen redan av 21 kap. 3 § tredje stycket och 4 § andra stycket att 
beslut om återkallande av ett medgivande gäller omedelbart om inte 
annat beslutats. Huvudregeln är således fortfarande att ett beslut om 
återkalla ett medgivande gäller omedelbart.  

Paragrafens tredje stycke ersätter motsvarande bestämmelse i 10 kap. 
5 § i 1985 års skollag. Begreppet ”styrelsen för utbildningen” har 
utmönstrats ur lagen (se författningskommentaren till 2 kap. 1 §). Av 
bestämmelsen följer att i de flesta fall hemkommunen skall pröva frågan 
om medgivande och återkallande av medgivande enligt första och andra 
styckena. I vissa fall skall dock Specialskolemyndigheten göra mot-
svarande prövning. 

Av 21 kap. 3 § första stycket 4 och 5 samt 4 § första stycket 3 och 4 
framgår att hemkommunens respektive Specialskolemyndighetens beslut 
får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
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Bemyndiganden 

16 § 
Här har samlats bemyndiganden som avser utbildningar och andra 
verksamheter som regleras i detta kapitel. 

Av första stycket följer att regeringen eller den myndighet regeringen 
bestämmer får meddela föreskrifter om antagning till samt organisation 
av och närmare innehåll i utbildningar i kapitlet. 

Av bestämmelserna i andra stycket framgår bl.a. att regeringen får 
meddela föreskrifter om ansökningstid för godkännande respektive 
förklaring om bidragsberättigande. Sådana föreskrifter kan exempelvis 
innefatta ett sista ansökningsdatum för att bli förklarad som godkänd 
respektive bidragsberättigad för ett visst år. Här erinras även om 
regeringens möjlighet att meddela föreskrifter om tidpunkt när ett beslut 
om godkännande respektive förklaring om rätt till bidrag senast skall 
meddelas. Motsvarande bestämmelser finns i 2 kap. 4 § tredje stycket för 
utbildning med enskild huvudman inom skolväsendet för barn och ung-
domar. 

Av tredje stycket följer att regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om betyg i utbildning som 
motsvarar sådan utbildning inom skolväsendet för barn och ungdomar 
där betyg får sättas. 

18 kap.  Annan pedagogisk verksamhet 

1 § 
Paragrafen beskriver innehållet i kapitlet. 
 
2 § 
Av paragrafens första stycke framgår att kommunen, om 
vårdnadshavarna önskar det, skall sträva efter att erbjuda plats i 
familjedaghem i stället för i förskola eller fritidshem. Att familjedaghem 
skall erbjudas i stället för förskola eller fritidshem innebär att kommens 
skyldighet att sträva efter att erbjuda familjdaghem endast innefattar 
sådana barn som kommunen är skyldiga att erbjuda förskola eller 
fritidshem. 

Av bestämmelserna i andra stycket framgår familjedaghemmets 
uppdrag. Bestämmelserna innebär att familjedaghemmet genom såväl 
pedagogisk verksamhet som omsorg skall stimulera barns utveckling och 
lärande samt att verksamheten skall utgå från varje barns behov.  

Enligt tredje stycket, vilket motsvarar 2 a kap. 3 § tredje stycket andra 
meningen i 1985 års skollag, skall barn som av fysiska, psykiska eller 
andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ges den omsorg som 
deras speciella behov kräver. 
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Av paragrafens första stycke framgår att kommunen som komplement till 
förskola och familjedaghem kan erbjuda öppen förskola dvs. en förskola 
där barnen inte är inskrivna och till vilken barnen kommer tillsammans 
med någon vuxen. Bestämmelsen motsvarar delvis tidigare bestämmelser 
i 2 a kap. 2 § första stycket i 1985 års skollag, i 13 a § socialtjänstlagen 
(1980:620) och i 2 § socialtjänstförordningen (1981:750). 

Bestämmelserna i andra stycket är nya. Av dessa framgår den öppna 
förskolans uppdrag som är att erbjuda barn pedagogisk verksamhet i 
samarbete med de till barnen medföljande vuxna samtidigt som dessa ges 
möjlighet till social gemenskap. 

 
4 § 
Paragrafen reglerar den öppna fritidsverksamheten. Bestämmelserna i det 
första stycket motsvarar delvis tidigare bestämmelser i 2 a kap. 2 § andra 
stycket i 1985 års skollag, i 13 a § socialtjänstlagen (1980:620) och i 3 § 
socialtjänstförordningen (1981:750). Av stycket, som hänvisar till 
15 kap. 4 § framgår att öppen fritidsverksamhet under vissa 
förutsättningar kan erbjudas i stället för fritidshem. Enligt 15 kap. 4 § 
kan öppen fritidsverksamhet erbjudas elever från och med 10 års ålder i 
stället för fritidshem under förutsättning att eleven inte på grund av 
fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av sådant särskilt stöd i sin 
utveckling som endast kan erbjudas i fritidshem. 

Bestämmelserna i paragrafens andra stycke är nya. Av dessa framgår 
den öppna fritidsverksamhetens uppdrag. Den öppna fritidsverksamheten 
skall genom pedagogisk verksamhet komplettera utbildningen i 
grundskolan, motsvarande skolformer och andra särskilda 
utbildningsformer i vilka skolplikt kan fullgöras. Verksamheten skall 
också erbjuda eleverna en meningsfull fritid samt möjlighet till 
utveckling och lärande. 

 
5 § 
Bestämmelserna är nya och har behandlats i avsnitt 23.5. De innebär att 
hemkommunen, under vissa förutsättningar, bör erbjuda omsorg under 
tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds, till barn från och med ett års 
ålder till och med vårterminen det år barnet fyller tretton år. Det bör 
särskilt uppmärksammas att det alltid står kommunen fritt att erbjuda 
barn förskola och fritidshem även under tid då sådan verksamhet inte 
behöver erbjudas. Med anledning härav har bestämmelsen utformats med 
utgångspunkt i faktiska förhållanden, dvs. om kommunen ändå erbjuder 
förskola eller fritidshem under sådan tid, och inte med utgångspunkt i 
vilket ansvar kommunen har för att erbjuda detta. 
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Bestämmelserna tydliggör att det i första hand åligger föräldrarna att 
på egen hand ordna omsorgen. Det kan exempelvis röra sig om att 
försöka få sina arbetstider förlagda till dagtid och vardagar i stället för 
nattetid eller veckoslut. Först i andra hand är det alltså en kommunal 
angelägenhet att erbjuda omsorg enligt bestämmelserna i paragrafen. Det 
ligger i sakens natur att en behovsprövning bör ske i det enskilda fallet. 
Av bestämmelserna framgår att omsorg i sådana fall bör tillhandahållas i 



 
 

 

 

 

den omfattning det behövs om det finns särskilda skäl med hänsyn till 
föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget 
behov på grund av familjens situation i övrigt. I denna del 
överensstämmer regleringen med bestämmelser för förskolan och 
fritidshemmet, se författningskommentaren till 6 kap. 6 § och 
15 kap. 2 §. 

6 § 
Paragrafen innehåller vissa grundläggande bestämmelser om hur 
verksamhet som avses i 2–5 §§ skall utformas för att de övergripande 
målen skall kunna nås. Bestämmelserna motsvarar bestämmelser i 
1 kap. 7 §, se författningskommentaren till denna bestämmelse. 
Bestämmelserna i sista meningen motsvarar bestämmelser i 1 kap. 6 § 
andra stycket andra meningen. 
 
7 § 
För de verksamheter som avses i 2–5 §§ motsvarar bestämmelserna i 
första stycket första och andra meningen de bestämmelser som tidigare 
fanns i 2 a kap. 3 § andra stycket i 1985 års skollag respektive i 13 b § 
socialtjänstlagen (1980:620). Förarbeten till dessa bestämmelser finns i 
prop. 1993/94:11 s. 44–45.  

Bestämmelserna i första stycket tredje meningen är nya och uppställer 
vissa krav på verksamheten och motsvarar till viss del vad som föreskrivs 
för barn i förskolan, se kommentaren till 6 kap. 1 §. Krav som ställs på 
verksamheten är att den skall utgå från en helhetssyn på barn och barns 
behov samt utformas så att den främjar allsidiga kontakter och social 
gemenskap barnen emellan. 

Bestämmelserna i andra stycket innebär att en kommun är skyldig att 
på huvudmannanivå systematiskt planera, följa upp och utvärdera sådan 
verksamhet som avses i 2–5 §§ för vilken kommunen är huvudman. 
Bestämmelsen motsvarar vad som gäller för huvudmän för verksamhet 
inom skolväsendet för barn och ungdomar, se 3 kap. 1 §. Vidare följer av 
bestämmelserna att kommunen med utgångspunkt i detta underlag 
årligen skall upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning för verksamheten. 
Kommunen kan naturligtvis välja att låta även denna 
kvalitetsredovisning ingå i den kvalitetsredovisning som kommunen skall 
upprätta för sin verksamhet inom skolväsendet för barn och ungdomar. 
Bestämmelserna om kvalitetsredovisning av verksamheten motsvarar 
delvis tidigare bestämmelser i förordningen (1997:702) om 
kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. 

 
8 § 
Bestämmelsen motsvarar 2 a kap. 10 § i 1985 års skollag såvitt gäller 
avgifter för plats i familjedaghem. Den ändrade lydelsen innebär ingen 
ändring i sak. I övrigt innebär bestämmelsen att kommunen även för 
sådan verksamhet som avses i 5 § får ta ut avgifter på samma sätt som för 
plats i familjedaghem. 
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9 § 
Av paragrafens första stycke framgår att hemkommunen skall lämna 
bidrag för varje elev i sådan öppen fritidsverksamhet som erbjuds i stället 
för fritidshem under förutsättning att den öppna fritidsverksamheten 
bedrivs av enskild huvudman som har godkänts som huvudman för 
fritidshem. Som ytterligare förutsättningar för att hemkommunen skall 
vara bidragsskyldig gäller att kommunen har tillförsäkrats insyn i 
verksamheten samt att verksamheten uppfyller de krav som anges i 6 § 
och avgifterna inte är oskäligt höga. Bidraget skall beräknas i enlighet 
med vad som gäller bidrag för elever i annan enskild verksamhet, se 
exempelvis kommentaren till 8 kap. 30 §. Att det skall vara fråga om att 
eleven erbjuds öppen fritidsverksamhet i stället för fritidshem innebär att 
bidragsskyldigheten är begränsad till sådana elever som annars skulle ha 
erbjudits plats i fritidshem. 

Av paragrafens andra stycke, som i princip motsvarar 2 a kap. 17 § i 
1985 års skollag, framgår att kommunen även kan lämna bidrag till 
annan sådan verksamhet som avses i 2–5 §§ som bedrivs av enskild 
huvudman om kommunen har tillförsäkrats insyn i verksamheten samt 
verksamheten uppfyller de krav som anges i 6 § och avgifterna inte är 
oskäligt höga. Vidare framgår att sådant bidrag bör lämnas med ett 
belopp som inte oskäligt avviker från kommunens kostnad i motsvarande 
verksamhet. 

19 kap. Tillsyn m.m. 

Uppföljning och utvärdering 

1 § 
Paragrafen motsvarar delvis tidigare bestämmelser i 2 § 2 förordningen 
(2002:1160) med instruktion för Statens skolverk. Enligt bestämmelsen 
skall Statens skolverk bedriva uppföljning och utvärdering av det som 
omfattas av begreppet skolväsendet för barn och ungdomar, vilket 
motsvarar samtliga skolformer samt utbildning i fritidshem oavsett om 
det rör sig om en skolenhet med offentlig eller enskild huvudman, se 
1 kap. 1 §. Av bestämmelsen följer också att uppföljningen och 
utvärderingen även omfattar utbildning som regleras i 17 kap. om 
särskilda utbildningsformer och verksamhet som avses i 18 kap. om 
annan pedagogisk verksamhet. 

Av 22 kap. 22 § följer att regeringen eller den myndighet regeringen 
bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för huvudman att 
lämna sådana sakuppgifter om verksamheten och sådan 
verksamhetsredovisning som behövs för uppföljning och utvärdering av 
verksamheten. 
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I förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för 
skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m. har hittills 
funnits bestämmelser om att Statens skolverk får meddela föreskrifter om 



 
 

 

 

skyldighet att lämna uppgifter dels för uppföljning och utvärdering av 
skolväsendet och dels för Statens skolverks nationella 
utvärderingsprojekt.  

Paragrafen behandlas i avsnitt 24.1. 

Tillsyn 

2 § 
Paragrafen anger det område över vilket Statens skolverk skall utöva 
tillsyn. Statens skolverks tillsynsansvar har hittills reglerats i 3 § 
förordningen (2002:1160) med instruktion för Statens skolverk samt i 
andra författningar. 

Av första stycket framgår att Statens skolverk skall utöva tillsyn över 
skolväsendet för barn och ungdomar, vilket definieras i 1 kap. 1 §, se 
även kommentaren till 1 § ovan. Även verksamhet som är utlagd på 
entreprenad i enlighet med bestämmelserna i 16 kap. omfattas av 
Skolverkets tillsynsansvar. 

Tillsynsansvaret omfattar även utbildning vid internationella skolor, 
särskilda ungdomshem, sjukhus och särskilda resurscenter, 17 kap. 

Tillsynsansvaret omfattar vidare verksamhet med offentlig huvudman 
som regleras i 18 kap. dvs. familjedaghem, öppen förskola, öppen 
fritidsverksamhet och omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte 
erbjuds. 

Även utbildning som leder fram till International Baccalaureate, se 
22 kap. 14 §, omfattas av Skolverkets tillsynsansvar. Motsvarande 
bestämmelse om tillsyn över sistnämnda utbildning har tidigare funnits i 
4 § förordningen (1993:795) om statsbidrag till avgifter till International 
Baccalaureate Office. 

Statens skolverk har även tillsyn över att kommunerna ser till att elever 
i kommunens grundskola och obligatoriska särskola fullgör sin skolgång 
samt att skolpliktiga barn som inte går i kommunens grundskola eller 
obligatoriska särskola på annat sätt får föreskriven utbildning. 
Kommunens ansvar regleras i 5 kap. 13 §. 

Statens skolverk har också tillsyn över en kommuns handläggning av 
frågor om skolpliktiga barns rätt att fullgöra skolplikten på annat sätt och 
när sådant medgivande kan återkallas, 17 kap. 15 § första och andra 
styckena. 

Tillsynsområdet är formulerat så att det avser verksamheten och är inte 
begränsat till enbart efterlevnaden av skolförfattningarna. Detta innebär 
att tillsynsmyndigheten även kan pröva frågor från ett mera allmänt 
förvaltningsrättsligt perspektiv. I ett ärende som rör en skolfråga kan 
även finnas inslag som t.ex. rör skyldigheten att svara på brev, 4 § 
förvaltningslagen (1986:223), och handläggning av begäran att ta del av 
en allmän handling, 2 kap. 12 § tryckfrihetsförordningen. 

I andra stycket begränsas Statens skolverks tillsyn då tillsynen faller 
inom någon annan myndighets särskilda tillsynsområde, såsom till 
exempel när Datainspektionen är tillsynsmyndighet enligt 
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personuppgiftslagen (1998:204), se 2 § personuppgiftsförordningen 
(1998:1191). Såväl Justitiekanslern (JK) som Riksdagens ombudsmän 
(JO) har tillsyn över att de som utövar offentlig verksamhet efterlever 
lagar och andra författningar samt i övrigt fullgör sina åliggande med de 
begränsningar som anges i respektive lag, se 1 § lagen (1975:1339) om 
justitiekanslerns tillsyn samt 1 § lagen (1986:765) med instruktion för 
Riksdagens ombudsmän. Den tillsyn som JK och JO utövar utgör 
emellertid inte sådan särskild tillsyn som medför att Statens skolverks 
tillsynsansvar skulle begränsas på grund av bestämmelserna i andra 
stycket. 

Vidare undantas från Statens skolverks tillsynsområde sådan 
verksamhet som en kommun har godkänt enligt bestämmelserna i 2 kap. 
5 §. Sådan tillsyn skall även i fortsättningen utövas av kommunen, se 3 § 
första stycket. Däremot har Skolverket ett ansvar för att se till att 
kommunen sköter sin tillsyn, se 3 § andra stycket. 

Tillsynen riktar sig mot skolhuvudmannen och inte exempelvis rektor, 
se 2 kap. 7 §. 

Bestämmelserna behandlas i avsnitt 24.2. 
 
3 § 
Av paragrafens första stycke följer att kommunen har tillsynsansvar över 
förskola med enskild huvudman samt förskoleklass med enskild 
huvudman som inte anordnas vid en skolenhet med grundskola eller 
obligatorisk särskola, och fritidshem med enskild huvudman som utgör 
komplement till förskoleklassen, grundskolan eller obligatoriska 
särskolan och som inte anordnas vid en skolenhet med förskoleklass, 
grundskola eller obligatorisk särskola. Bestämmelsen motsvaras av 2 a 
kap. 15 § och 2 b kap. 8 § första stycket i 1985 års skollag. 

Av andra stycket framgår att Statens skolverk utövar tillsyn över hur 
kommunerna fullgör sitt tillsynsansvar enligt första stycket. 
Bestämmelsen motsvarar 3 § 7 förordningen (2002:1160) med 
instruktion för Statens skolverk. 

Bestämmelserna behandlas i avsnitt 24.2. 
 
4 §    
Paragrafen anger när Länsstyrelsen respektive Socialstyrelsen har tillsyn 
beträffande elevhemsboende. Bestämmelsen motsvarar 15 kap. 7 § i 
1985 års skollag. Endast redaktionella ändringar har gjorts.  

Inspektion 

5 §    
Paragrafens första stycke innehåller bestämmelser om de 
tillsynsinstrument som de tillsynsmyndigheter som nämns i detta kapitel 
får använda. Bestämmelsen är ny beträffande Statens skolverk och 
Socialstyrelsen och delvis ändrad beträffande kommuner och 
länsstyrelser. Beträffande kommuner motsvaras bestämmelsen 
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huvudsakligen av 2 a kap. 15 § och 2 b kap. 8 § första stycket i 1985 års 
skollag och beträffande länsstyrelserna motsvaras bestämmelsen 
huvudsakligen av 15 kap. 7 § i 1985 års skollag. Beträffande 
Socialstyrelsens tillsyn anges inte något inspektionsinstrument i 1985 års 
skollag. 

Av paragrafens andra stycke framgår att den vars verksamhet 
inspekteras är skyldig att lämna den hjälp som behövs vid inspektionen. 
Denna bestämmelse är ny för samtliga tillsynsområden. Härigenom 
kommer klart till uttryck att den vars verksamhet inspekteras skall hjälpa 
till vid inspektionen. Någon särskild sanktion för den som inte följer 
bestämmelsen finns inte. Om tillsynsmyndigheten inte får den hjälp den 
behöver, kan konsekvensen bli att det inte går att utreda om  
huvudmannen följt gällande regler, vilket i sin tur kan få betydelse för 
tillsynsmyndighetens ställningstagande till om ett godkännande skall 
återkallas eller inte. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 24.3. 

Sanktioner 

6 § 
Paragrafen reglerar vilka åtgärder som kan vidtas när en kommun 
åsidosätter sina skyldigheter samt ersättning för kostnader för sådana 
åtgärder. Bestämmelsen motsvarar 15 kap. 15 § i 1985 års skollag. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 24.4.1 
 
7 §    
Paragrafens första stycke innebär att en kommun får rätt att förelägga en 
skolhuvudman att avhjälpa missförhållanden i verksamhet som avser 
förskola, förskoleklass som inte anordnas vid en skolenhet med 
grundskola eller obligatorisk särskola, och fritidshem som utgör 
komplement till förskoleklassen, grundskolan eller obligatoriska 
särskolan och som inte anordnas vid en skolenhet med förskoleklass, 
grundskola eller obligatorisk särskola. Bestämmelsen motsvarar 
beträffande enskild förskola och fritidshem av 2 a kap. 16 § första stycket 
i 1985 års skollag. 

Enligt andra stycket får en kommun rätt att återkalla ett godkännande 
avseende sådan verksamhet som omfattas av 2 kap. 5 § om 
missförhållandet är allvarligt och föreläggandet inte följs. Denna 
bestämmelse har hittills motsvarats av 2 a kap. 16 § andra stycket 
beträffande enskild förskola och fritidshem, och av 2 b kap. 9 § andra 
stycket i 1985 års skollag beträffande enskild förskoleklass. 

Enligt tredje stycket åläggs kommunen en skyldighet att återkalla ett 
godkännande om huvudmannen inte iakttar sina skyldigheter enligt lagen 
(2000:873) om registerkontroll av personal inom förskola, skola och 
fritidshem m.m. och bristerna inte avhjälps efter påpekande för 
huvudmannen. Denna bestämmelse motsvaras av 2 a kap. 16 § och 
2 b kap. 9 § andra stycket i 1985 års skollag. Vilka skyldigheter 
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huvudmannen har att iaktta skall framgå av det föreläggande som 
utfärdats enligt första stycket. 

Enligt 21 kap. 1 § andra stycket får den instans som prövar 
överklagandet förordna att beslut i frågor om återkallelse av 
godkännande skall gälla omedelbart. 

Beslut om återkallande av godkännande enligt denna paragraf får 
överklagas till allmän förvaltningsdomstol, 21 kap. 3 § 8. 

Bestämmelserna behandlas i avsnitt 24.4.4. 
 
8 § 
Paragrafens första stycke innebär att Statens skolverk skall förelägga en 
skolhuvudman att avhjälpa missförhållanden i verksamheten vid en 
fristående skola, en internationell skola som motsvarar grundskolan eller  
vissa andra skolor med enskilda huvudmän. Bestämmelsen motsvarar 
delvis 9 kap. 12 § och 14 § i 1985 års skollag. 

Enligt andra stycket skall Statens skolverk återkalla ett godkännande 
om missförhållandet är allvarligt och föreläggandet inte följs. 

Enligt tredje stycket åläggs Statens skolverk en skyldighet att återkalla 
ett godkännande om huvudmannen inte iakttar sina skyldigheter enligt 
lagen (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskola, skola 
och fritidshem m.m. och bristerna inte avhjälps efter påpekande för 
huvudmannen. Vilka skyldigheter huvudmannen har att iaktta skall 
framgå av det föreläggandet som utfärdats enligt första stycket. 

Enligt 21 kap. 1 § andra stycket får den instans som prövar 
överklagandet förordna att beslut i frågor om återkallelse av 
godkännande skall gälla omedelbart. 

Beslut om återkallande av godkännande enligt denna paragraf får 
överklagas till allmän förvaltningsdomstol, 21 kap. 1 § 3. 

Bestämmelserna behandlas i avsnitt 24.4.2. 
 
9 § 
Paragrafen reglerar möjligheterna för Statens skolverk att återkalla en 
förklaring om att en skola skall vara berättigad till bidrag enligt 17 kap. 
6 § och är en ny bestämmelse för internationella skolor som motsvarar 
gymnasieskolan. Kriterierna för att återkallande ett sådant beslut 
motsvarar delvis vad som hittills har gällt för fristående skolor enligt 
9 kap. 14 § i 1985 års skollag.  

För de internationella skolorna som motsvarar grundskolan eller 
gymnasieskolan har tidigare funnits bestämmelser om statsbidrag i 
förordningen (1996:1398) om statsbidrag till internationella skolor.  

Bestämmelsen anger när en förklaring om rätt till bidrag kan återkallas. 
Enligt 21 kap. 1 § andra stycket får den instans som prövar 

överklagandet förordna att beslut i frågor om återkallelse av förklaring 
om rätt till bidrag skall gälla omedelbart. 

Beslut enligt denna bestämmelse kan överklagas enligt 21 kap. 1 § 4. 
Paragrafen behandlas i avsnitt 24.4.3. 
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20 kap.  Skolväsendets överklagandenämnd 

Inledande bestämmelse 

1 § 
Paragrafen motsvarar 1 kap. 14 § första stycket i 1985 års skollag. De 
beslut som kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd finns 
angivna i 21 kap. 8–13 §§. 

Sammansättning m.m. 

2 § 
Paragrafen reglerar sammansättningen av Skolväsendets 
överklagandenämnd. Av paragrafens första stycke framgår bl.a. att 
nämnden skall ha sex ledamöter varav en skall vara ordförande. 
Bestämmelsen innebär vidare att såväl ordföranden som ersättaren för 
ordföranden skall vara eller ha varit ordinarie domare. Vad gäller de 
övriga ledamöterna skall de besitta särskild sakkunskap på skolområdet, 
både vad avser elevers förhållanden och behov och vad avser 
skolverksamheten i övrigt. 

Enligt bestämmelserna i andra stycket skall det finnas högst två 
ersättare för det övriga ledamöterna. Några särskilda behörighetskrav har 
inte uppställts för dessa. 

Nämndens sammansättning har tidigare reglerats i 1 kap. 14 § i 1985 
års skollag och i 2 § första stycket förordningen (1991:1122) med 
instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd. 

3 § 
Paragrafen motsvarar till viss del 10 § förordningen med instruktion för 
Skolväsendets överklagandenämnd. Bestämmelsen innebär att den tid, tre 
år, som förordnandena för nämndens ledamöter vanligen avsett fastställs 
i lag. Föreskriften har införts i skollagen mot bakgrund av kravet i 
Europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 
(Europakonventionen) att en domstol skall vara oavhängig och opartisk. 
Även nämndens ordförande är ledamot i nämnden (se 2 § första stycket) 
och utses alltså för minst tre år. 

Muntlig förhandling 

4 § 
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Paragrafen är ny. I första stycket  behandlas rätten till muntlig 
förhandling i ärenden som handläggs inför Skolväsendets 
överklagandenämnd. Muntlig förhandling skall hållas hos nämnden om 



 
 

 

 

enskild part begär det, förhandlingen inte är obehövlig och inte heller 
särskilda skäl talar mot att förhandling hålls. Bestämmelsen har 
utformats efter förebild av 9 § tredje stycket förvaltningsprocesslagen 
(1971:291). Det är möjligt att begränsa förhandlingen till att endast gälla 
en eller ett par av de frågor som ärendet avser. 

Såväl en person som har fyllt 16 år och därmed har talerätt enligt 
22 kap. 10 § som personens vårdnadshavare har var och en för sig rätt att 
begära att nämnden håller muntlig förhandling, förutsatt att de är parter i 
ärendet. Som exempel på vem som är att betrakta som part kan nämnas 
klaganden, som kan vara en elev med egen talerätt. Om elevens 
vårdnadshavare i sådant fall inte överklagat det aktuella beslutet, men 
hos nämnden bestritt bifall till elevens överklagande, blir 
vårdnadshavaren att betrakta som elevens motpart i ärendet. 

Frågorna huruvida en muntlig förhandling är obehövlig eller inte och 
om särskilda skäl föreligger som talar mot att en förhandling hålls måste 
avgöras bl.a. mot bakgrund av artikel 6 i Europakonventionen. Såväl 
Europadomstolens som Regeringsrättens praxis i fråga om rätten till 
muntlig förhandling blir vägledande vid bedömningen av när muntlig 
förhandling skall anses obligatorisk. 

Av andra stycket framgår att den som är part skall kallas till muntlig 
förhandling. Det framgår vidare att en parts utevaro inte utgör hinder för 
nämnden att handlägga och avgöra ärendet. Enligt 6 § skall en 
upplysning om detta tas in i kallelsen till förhandlingen. 

 
5 § 
Paragrafen är ny och handlar om offentlighet och ordning vid 
förhandling. 

I paragrafens första stycke tydliggörs att muntliga förhandlingar hos 
Skolväsendets överklagandenämnd är offentliga. Bestämmelsen har 
införts i skollagen mot bakgrund av Europakonventionens krav att en 
förhandling inför en domstol skall vara offentlig. 

I andra stycket föreskrivs att nämnden kan förordna att en förhandling 
skall hållas inom stängda dörrar om det kan antas att det vid 
förhandlingen kommer att lämnas en uppgift för vilken det gäller 
sekretess enligt någon bestämmelse i sekretesslagen (1980:100). Enligt 
7 kap. 36 § sekretesslagen gäller t.ex. sekretess hos Skolväsendets 
överklagandenämnd i ärenden som överklagats dit, för uppgift om 
enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller 
någon honom närstående lider men om uppgiften röjs. Beslut i fråga om 
stängda dörrar fattas av ordföranden vid förhandlingen. 
 
6 § 
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Paragrafen är ny. I första stycket behandlas utformningen av kallelser 
till muntlig förhandling. I kallelsen skall anges att partens utevaro inte 
utgör hinder för ärendets vidare handläggning. Förhandlingen kan 
följaktligen också hållas utan hinder av att parten inte kommer och 
ärendet får avgöras trots utevaron. Nämnden är emellertid oförhindrad att 
kalla parten till en ny förhandling om den kommit till slutsatsen att en 



 
 

 

 

förhandling i partens närvaro behövs för utredningen. Att kallelse till 
muntlig förhandling skall tillställas part i så god tid före förhandlingen att 
parten får skäligt rådrum att förbereda sig följer av allmänna 
processrättsliga grundsatser. 

Bestämmelsen i andra stycket har utformats efter förebild av 15 § 
förvaltningsprocesslagen. Det är endast kostnad för resa och uppehälle 
som får ersättas. Ersättning utgår inte för förlorad arbetsförtjänst eller 
andra av tidsspillan vållade kostnader. Förskott på ersättning får beviljas. 
Enskild part har dock inte någon ovillkorlig rätt till förskott. Nämnden 
avgör diskretionärt om förskott skall utgå eller inte. Ofta torde skäl 
endast föreligga för förskott på resekostnadsersättningen och nämnden 
kan när den finner det lämpligt tillställa parten förskottet i form av en 
färdbiljett. Närmare bestämmelser om ersättning och förskott finns i 
förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, 
m.m. och kungörelsen (1973:261) om utbetalning av vissa ersättningar i 
mål eller ärende vid domstol, m.m. 

21 kap.  Överklagande 

I kapitlet anges samtliga beslut enligt skollagen som kan överklagas i den 
ordning som gäller för s.k. förvaltningsbesvär. Paragraferna 1–7 gäller 
beslut som får överklagas hos länsrätt som första instans medan 
paragraferna 8–13 gäller beslut som överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd. I paragraferna 14 och 15 anges de beslut som 
överklagas hos Statens skolverk. 

I 10 kap. kommunallagen (1991:900) finns bestämmelser om 
laglighetsprövning. Ett beslut får inte överklagas för laglighetsprövning 
om det i lag eller annan författning finns särskilda föreskrifter om 
överklagande. Samma sak gäller om det finns ett förbud mot 
överklagande. 

Överklagande hos allmän förvaltningsdomstol 

1 § 
Paragrafen behandlar de beslut av Statens skolverk som får överklagas 
hos länsrätt som första instans. 

Första punkten avser beslut i fråga om godkännande av enskild som 
huvudman för grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola samt för sådan förskoleklass som anordnas vid en 
skolenhet med grundskola eller obligatorisk särskola. Vidare avses beslut 
i fråga om godkännande av enskild som huvudman för sådant fritidshem 
som utgör komplement till förskoleklassen, grundskolan eller 
obligatoriska särskolan och som anordnas vid en skolenhet med någon av 
dessa skolformer. Dessutom omfattar punkten beslut i fråga om 
godkännande av enskild som huvudman för sådan internationell skola 
som avses i 17 kap. 4 § samt för sådan skola som avses i 17 kap. 8 §. 
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Bestämmelsen har delvis sin motsvarighet i 2 b kap. 12 § andra stycket 
(förskoleklassen) och 9 kap. 17 § första stycket i 1985 års skollag. 

Skolverkets beslut i fråga om rätt till bidrag för en internationell skola 
enligt 17 kap. 6 § får överklagas enligt andra punkten. Bestämmelsen är 
ny. 

Tredje punkten avser beslut i fråga om återkallande av godkännande av 
enskild som huvudman för utbildning enligt 19 kap. 8 §. Bestämmelsen 
motsvarar delvis 2 b kap. 12 § andra stycket (förskoleklassen) och 
9 kap. 17 § första stycket i 1985 års skollag. 

Beslut i fråga om återkallande av förklaring om rätt till bidrag för en 
internationell skola överklagas enligt fjärde punkten. Bestämmelsen är 
ny. 

Av femte punkten framgår att Skolverkets beslut i fråga om att vid vite 
förelägga huvudmannen för t.ex. en grundskola att fullgöra sina 
skyldigheter enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 
22 kap. 22 eller 23 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
Bestämmelsen motsvarar delvis 2 § andra stycket förordningen 
(1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det 
offentliga skolväsendet m.m. 

Bestämmelserna i paragrafens andra och tredje stycke är i huvudsak 
nya. 

Av andra stycket framgår att beslutsmyndigheten får förordna att 
beslut i fråga om återkallande av godkännande som huvudman skall gälla 
omedelbart. Avsikten är att möjligheten till sådant förordnande skall 
användas i de fall där bristerna i den aktuella verksamheten är sådana att 
det med hänsyn till eleverna inte framstår som lämpligt att verksamheten 
får fortsätta i avvaktan på ett slutligt avgörande. Det får även förordnas 
att beslut i fråga om återkallande av rätt till bidrag för internationell skola 
skall gälla omedelbart. Avsikten är att denna möjlighet skall användas i 
sådana fall där bristerna i verksamheten är sådana att det inte längre kan 
anses lämpligt med en offentlig finansiering av denna. Om ett 
förordnande enligt bestämmelsen görs är den eller de personer till vilka 
beslutet är riktat skyldiga att omedelbart rätta sig efter beslutet, även om 
det överklagas. I sådant fall kan dock domstolen, innan den prövar målet 
slutligt, förordna att det överklagade beslutet tills vidare inte skall gälla 
(inhibition). 

Av tredje stycket framgår att beslut i fråga om vitesföreläggande gäller 
omedelbart, om det i beslutet inte angetts något annat. 

 
 

2 § 
Paragrafen motsvarar i sak 2 kap. 4 d § i 1985 års skollag. Enligt 
2 kap. 14 § första stycket 2 är person som har utländsk utbildning 
behörig att anställas som lärare utan tidsbegränsning om Högskoleverket 
har utfärdat behörighetsbevis för personen. 

 
3 § 
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I paragrafens första stycke anges vilka av de beslut som en kommun, ett 
landsting eller en enskild huvudman har fattat enligt denna lag som kan 
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol i den för förvaltningsbesvär 
gällande ordningen. 

Första punkten avser beslut i fråga om godkännande av enskild som 
huvudman för förskola, förskoleklass som inte anordnas vid en skolenhet 
med grundskola eller obligatorisk särskola eller fritidshem som inte 
anordnas vid en skolenhet med förskoleklass, grundskola eller 
obligatorisk särskola enligt 2 kap. 5 §. Bestämmelsen motsvarar delvis 
2 a kap. 19 § första stycket och 2 b kap. 12 § första stycket i 1985 års 
skollag. 

Av andra punkten följer att en kommuns beslut i fråga om att enligt 
5 kap. 16 § förelägga vårdnadshavare att se till att en skolpliktig elev 
fullgör sin skolgång får överklagas. Föreläggandet får förenas med vite 
och beslutet kan överklagas oavsett om vite har förelagts eller inte. 
Föreskriften motsvarar till viss del 3 kap. 16 § i 1985 års skollag, vilken 
dock enbart riktades mot vårdnadshavare till skolpliktiga elever i det 
offentliga skolväsendet. Vad gäller elever utanför det offentliga 
skolväsendet får hemkommunen enligt den ordning som hittills har gällt i 
stället ålägga eleven att fullgöra sin skolgång inom det offentliga 
skolväsendet. Av 5 kap. 16 § framgår att även vårdnadshavare till elever 
i skolor med enskilda huvudmän kan föreläggas att iaktta sina 
skyldigheter enligt lagrummet. Regleringen om överklagande omfattar 
således även beslut i fråga om förelägganden för sådana vårdnadshavare. 

Möjligheten att enligt tredje punkten överklaga beslut i fråga om 
skolskjuts för elever i grundskola, obligatorisk särskola eller 
gymnasiesärskola med offentlig huvudman genom förvaltningsbesvär är 
ny. Sådana beslut har hittills endast kunnat överklagas genom 
laglighetsprövning enligt kommunallagen. Bestämmelsen har 
kommenterats i avsnitt 26.2.2. 

Beslut av huvudmannen för en gymnasieskola eller gymnasiesärskola i 
fråga om att helt eller delvis stänga av en elev från undervisning eller att 
förvisa en elev från skolan för viss tid får överklagas enligt fjärde 
punkten. Huvudmannen får enligt 12 kap. 25 § tredje stycket och 
14 kap. 14 § tredje stycket förordna att beslutet om avstängning eller 
förvisning skall gälla med omedelbar verkan. Bestämmelserna motsvarar 
delvis 12 kap. 1 § första stycket gymnasieförordningen (1992:394) och 
9 kap. 1 § första stycket förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan. 
Möjligheten att överklaga beslut enligt 12 kap. 25 § och 14 kap. 14 § 
gäller dock oavsett om huvudmannen för utbildningen är offentlig eller 
enskild. 

Möjligheten att enligt femte punkten överklaga beslut i fråga om 
ekonomiskt stöd till inackordering är ny. Sådana beslut har hittills kunnat 
överklagas i enlighet med bestämmelserna om laglighetsprövning i 
kommunallagen. 

I sjätte och sjunde punkterna anges att beslut i fråga om medgivande 
och återkallande av medgivande av rätt att fullgöra skolplikten på annat 
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Av andra punkten följer att Specialskolemyndighetens beslut i fråga 
om att enligt 5 kap. 16 § förelägga vårdnadshavare att se till att en 
skolpliktig elev fullgör sin skolgång får överklagas. Föreläggandet får 
förenas med vite och beslutet kan överklagas oavsett om vite har 
förelagts eller inte. Föreskriften motsvarar till viss del 3 kap. 16 § i 
1985 års skollag. 

sätt än som anges i denna lag får överklagas. Bestämmelserna motsvarar 
10 kap. 6 § i 1985 års skollag. 

Åttonde punkten gäller beslut i fråga om återkallande av godkännande 
av enskild som huvudman för förskola, sådan förskoleklass eller sådant 
fritidshem som avses i 2 kap. 5 §. Bestämmelsen motsvarar delvis 
2 a kap. 19 § första stycket samt 2 b kap. 12 § första stycket i 1985 års 
skollag. 

Av andra stycket framgår att beslutsmyndigheten får förordna att 
beslut i fråga om återkallande av godkännande av enskild som huvudman 
skall gälla omedelbart. Jämför författningskommentaren till 1 § andra 
stycket om överklagande av sådana beslut om återkallande av bl.a. 
godkännande som meddelats av Statens skolverk. 

Av tredje stycket framgår att beslut i fråga om föreläggande samt om 
återkallande av medgivande av rätt att fullgöra skolplikten på annat sätt 
än som anges i denna lag gäller omedelbart, förutsatt att inte kommunen i 
beslutet särskilt angett något annat. Om ett beslut gäller omedelbart är 
den eller de personer till vilka beslutet är riktat skyldiga att omedelbart 
rätta sig efter beslutet, även om det överklagas. I sådant fall kan dock 
domstolen, innan den prövar målet slutligt, förordna att det överklagade 
beslutet tills vidare inte skall gälla (inhibition). Domstolens slutliga 
beslut gäller också omedelbart, om inte något annat bestämts. Att beslut 
om föreläggande vid vite gäller omedelbart innebär att vite kan utdömas 
även avseende tid innan beslutet har vunnit laga kraft. 
 
4 § 
I paragrafens första stycke anges de beslut av Specialskolemyndigheten 
som kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 

Möjligheten att enligt första punkten överklaga beslut i fråga om resor 
är ny. I 10 kap. 9 § första stycket anges att staten skall svara för att 
eleverna i specialskolan kostnadsfritt får de resor som krävs för 
utbildningen. Att sådana beslut går att överklaga genom 
förvaltningsbesvär överensstämmer med vad som föreslås gälla för 
grundskolan, obligatoriska särskolan och gymnasiesärskolan. 

Tredje och fjärde punkterna avser beslut i fråga om medgivande och 
återkallande av medgivande av rätt att fullgöra skolplikten på annat sätt 
än som anges i denna lag. Bestämmelserna motsvarar 10 kap. 6 § i 
1985 års skollag. Punkterna gäller barn som har ett sådant 
funktionshinder som kan utgöra grund för mottagande i specialskolan. 

Enligt andra stycket gäller beslut i fråga om föreläggande och 
återkallande av medgivande av rätt att fullgöra skolplikten på annat sätt 
än som anges i denna lag omedelbart, förutsatt att inte 
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Specialskolemyndigheten i beslutet särskilt angett något annat. Jfr i 
övrigt kommentaren till 3 § tredje stycket. 

 
5 § 
I paragrafens första stycke anges de beslut av Sameskolstyrelsen som kan 
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 

Av första punkten framgår att beslut i fråga om kostnadsfria resor får 
överklagas i enlighet med vad som föreskrivits för grundskolan, 
obligatoriska särskolan och specialskolan. Överklagandebestämmelsen är 
ny. 

Sameskolstyrelsens beslut i fråga om att enligt 5 kap. 16 § förelägga 
vårdnadshavare att se till att en skolpliktig elev fullgör sin skolgång får 
överklagas enligt andra punkten. Föreläggandet kan vara förenat med 
vite och beslutet får överklagas oavsett om vite har förelagts eller inte. 
Föreskriften motsvarar till viss del 3 kap. 16 § i 1985 års skollag. 

Enligt andra stycket gäller beslut i fråga om föreläggande som avses i 
andra punkten omedelbart, förutsatt att inte Sameskolstyrelsen i beslutet 
särskilt angett något annat. Jfr i övrigt kommentaren till 3 § tredje 
stycket. 

 
6 § 
I paragrafen anges vilka beslut av rektor som kan överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol. 

Möjligheten att överklaga enligt första punkten motsvarar delvis den 
överklagandemöjlighet som finns i 3 kap. 12 § i 1985 års skollag. Av 
5 kap. 12 § framgår att rektor på begäran av elevs vårdnadshavare kan 
befria elev i grundskola, obligatorisk särskola, specialskola eller 
sameskola från skyldighet att delta i annars obligatoriska inslag i 
verksamheten, om det med hänsyn till särskilda omständigheter inte är 
rimligt att kräva att eleven deltar. Överklagandemöjligheten gäller 
oavsett om huvudmannen för utbildningen är offentlig eller enskild. 

Andra punkten avser beslut av en rektor för en gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola i fråga om att, i avvaktan på att huvudmannen skall 
avgöra ett ärende om avstängning eller förvisning enligt 12 kap. 25 § 
eller 14 kap. 14 §, med omedelbar verkan interimistiskt stänga av en 
elev. Rektors beslut om interimistisk avstängning gäller enligt 
12 kap. 26 § andra stycket och 14 kap. 15 § andra stycket till dess ärendet 
prövats av huvudmannen, dock längst under två veckor. Överklagande av 
sådana beslut har hittills skett med stöd av 12 kap. 1 § första stycket 
gymnasieförordningen (1992:394) och 9 kap. 1 § första stycket 
förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan. Överklagande-
bestämmelserna i paragrafen gäller oavsett om huvudmannen för 
utbildningen är offentlig eller enskild. 

 
7 § 
Paragrafen innebär att det krävs prövningstillstånd för att kammarrätten 
skall pröva ett överklagande av ett beslut som länsrätten meddelat. 
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Prövningstillstånd har även enligt 1985 års skollag krävts vid 
överklagande av beslut till kammarrätten. 

Enligt 34 a § förvaltningsprocesslagen meddelas prövningstillstånd om 
det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas 
av högre rätt, anledning förekommer till ändring i det slut vartill 
länsrätten kommit eller det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet. 

Överklagande hos Skolväsendets överklagandenämnd 

8 § 
I paragrafens första stycke anges vilka beslut av en kommun eller en 
enskild huvudman som kan överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd. 

Första punkten avser beslut i fråga om mottagande i obligatorisk 
särskola. Bestämmelsen motsvarar delvis 3 kap. 5 § i 1985 års skollag. 

Av andra punkten följer att beslut i fråga om uppskjuten skolplikt får 
överklagas. Bestämmelsen motsvarar i sak 3 kap. 7 § i 1985 års skollag. 

En kommuns beslut i fråga om skolpliktens upphörande enligt 
5 kap. 8 § andra stycket får överklagas enligt tredje punkten. Denna 
möjlighet har hittills reglerats i 3 kap. 10 § i 1985 års skollag. 

Fjärde punkten avser beslut i fråga om rätten att efter skolpliktens 
upphörande fullfölja utbildning i grundskola eller specialskola under 
ytterligare två år. För grundskolans del motsvaras bestämmelsen till viss 
del av 4 kap. 11 § i 1985 års skollag. Vad gäller specialskolan motsvaras 
bestämmelsen delvis av 7 kap. 8 § i samma lag. Nytt är dock att 
hemkommunen enligt 5 kap. 9 § fattar beslut i fråga om rätten att 
fullfölja utbildning även vad gäller specialskolan. 

Av femte punkten framgår att beslut i fråga om mottagande av ett barn 
eller en elev på grund av särskilda skäl i förskoleklass eller grundskola 
med offentlig huvudman i en annan kommun får överklagas. Beslutet 
fattas av den kommun i vars skola barnet önskar bli mottaget. 
Bestämmelsen är ny vad gäller förskoleklassen. Den motsvaras såvitt 
avser grundskolan till viss del av 4 kap. 11 § i 1985 års skollag. 

I sjätte punkten anges att beslut i fråga om åtgärder för en elev i 
grundskola med offentlig huvudman som inte bor hemma får överklagas. 
Föreskriften motsvarar delvis 4 kap. 11 § i 1985 års skollag. 

I sjunde punkten regleras möjligheten att överklaga beslut i fråga om 
placering av en elev vid en annan skolenhet inom grundskola med 
offentlig huvudman än den vårdnadshavaren önskar. Kommunen får 
enligt 8 kap. 25 § andra stycket 2 frångå vårdnadshavarens önskemål om 
det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers rätt till trygghet och 
studiero. Denna bestämmelse liksom överklagandebestämmelsen är ny. 

Åttonde punkten avser beslut enligt 12 kap. 12 § första stycket av 
huvudmannen för en gymnasieskola i fråga om att ta emot sökande till en 
sådan utbildning som är avsedd för en grupp elever. Bestämmelsen har 
sin motsvarighet i 5 kap. 11 och 13 d §§ i 1985 års skollag. 
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Överklagandemöjligheten gäller dock nu oavsett om huvudmannen är 
offentlig eller enskild. 

Kommunens beslut att en sökande till gymnasiesärskolan kan gå i 
gymnasieskolan trots att sökanden har en utvecklingsstörning får 
överklagas enligt nionde punkten. Föreskriften motsvarar 6 kap. 8 § i 
1985 års skollag, med den skillnaden att det är hemkommunen som fattar 
beslutet och inte som tidigare styrelsen för utbildningen. 

Av tionde punkten framgår att beslut i fråga om en person har rätt till 
t.ex. utbildning enligt skollagen på grund av att personen kan anses som 
bosatt i landet enligt 22 kap. 1 § andra stycket 3 får överklagas hos 
Skolväsendets överklagandenämnd. 

Enligt andra stycket får beslut i fråga om ett barn skall gå i 
obligatoriska särskolan enligt första punkten, mottagande av en elev från 
en annan kommun enligt femte punkten och mottagande enligt åttonde 
och nionde punkterna endast överklagas av barnet, eleven eller sökanden 
respektive barnets, elevens eller sökandens vårdnadshavare. 
Bestämmelsen innebär en begränsning i förhållande till 
förvaltningslagens allmänna regler om vem som får överklaga ett beslut. 
I 22 § förvaltningslagen (1986:223) anges att ett beslut får överklagas av 
den som beslutet angår, om det har gått honom emot och beslutet kan 
överklagas. Denna föreskrift gäller dock endast om inte annat särskilt 
anges i lag eller förordning. Bestämmelsen i andra stycket medför att de 
aktuella besluten, i enlighet med vad som gäller för motsvarande beslut 
enligt 1985 års skollag, inte kan överklagas av t.ex. hemkommunen. Av 
22 kap. 10 § framgår emellertid att t.ex. en elev som har fyllt 16 år har 
rätt att själv överklaga beslut enligt skollagen. Vidare har barnets eller 
elevens vårdnadshavare en självständig rätt att överklaga ett beslut, 
oavsett om vårdnadshavarens uppfattning överensstämmer med barnets 
eller elevens eller inte. En sådan talerätt tillerkänns för övrigt 
vårdnadshavaren i mål och ärenden enligt socialtjänstlagen (2001:453) 
och lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. En 
vårdnadshavare har följaktligen också en rätt att inför beslutsfattaren 
eller Skolväsendets överklagandenämnd bestrida bifall till barnets, 
elevens eller en annan vårdnadshavares överklagande. Vårdnadshavaren 
kan på så sätt träda in i processen även om vårdnadshavaren inte 
överklagat beslutet. Ett barn eller en elev som har fyllt 16 år har 
naturligtvis motsvarande rätt om en vårdnadshavare överklagat. 

 
9 § 
I paragrafens första stycke anges vilka beslut av 
Specialskolemyndigheten som får överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd. 

Första punkten avser beslut i fråga om mottagande i specialskola. 
Bestämmelsen motsvarar delvis 3 kap. 5 § i 1985 års skollag. 
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Av andra punkten framgår att Specialskolemyndighetens beslut i fråga 
om skolpliktens upphörande enligt 5 kap. 8 § andra stycket får 
överklagas. Denna möjlighet har hittills reglerats i 3 kap. 10 § i 1985 års 
skollag. 



 
 

 

 

Av paragrafen framgår att beslut av rektor får överklagas hos 
Skolväsendets överklagandenämnd om beslutet rör antingen särskilt stöd 
i en annan elevgrupp eller enskilt enligt 4 kap. 16 § andra stycket 
(punkt 1) eller anpassad studiegång enligt 4 kap. 17 § (punkt 2). 

I tredje punkten anges att beslut i fråga om åtgärder enligt 10 kap. 9 § 
andra stycket för en elev i specialskolan som måste bo utanför det egna 
hemmet får överklagas. Föreskriften motsvarar delvis 7 kap. 8 § i 
1985 års skollag. 

Av fjärde punkten framgår att beslut i fråga om en person får gå i 
specialskolan på grund av att personen kan anses som bosatt i landet 
enligt 22 kap. 1 § andra stycket 3 får överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd. 

Enligt andra stycket får beslut i fråga om en elev skall fullgöra sin 
skolplikt i specialskola endast överklagas av eleven eller elevens 
vårdnadshavare. En liknande begränsning av överklaganderätten fanns 
tidigare i 3 kap. 5 § i 1985 års skollag. Jfr i övrigt kommentaren till 8 § 
andra stycket. 
 
10 § 
I paragrafens första stycke anges vilka beslut av Sameskolstyrelsen som 
får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. 

Första punkten avser beslut i fråga om ett barn får gå i sameskola. 
Föreskriften motsvarar i huvudsak 8 kap. 6 § i 1985 års skollag. 

I andra punkten anges att beslut i fråga om åtgärder enligt 11 kap. 8 § 
andra stycket för en elev i sameskolan som måste bo utanför det egna 
hemmet får överklagas. Bestämmelsen är ny. 

Av tredje punkten framgår att beslut i fråga om ett barn får gå i 
sameskolan på grund av att barnet kan anses som bosatt i landet enligt 
22 kap. 1 § andra stycket 3 får överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd. 

Enligt andra stycket får beslut i fråga om en elev får fullgöra sin 
skolplikt i sameskola endast överklagas av eleven eller elevens 
vårdnadshavare. En liknande begränsning av överklaganderätten fanns 
tidigare i 8 kap. 6 § andra stycket i 1985 års skollag. Jfr i övrigt 
kommentaren till 8 § andra stycket. 

 
11 § 
I paragrafen anges vilka beslut av rektor som får överklagas hos 
Skolväsendets överklagandenämnd. Det bör dock särskilt 
uppmärksammas att också rektors beslut i fråga om åtgärdsprogram kan 
överklagas med stöd av bestämmelserna i 12 §. 

Regleringen i första punkten motsvaras delvis av 8 kap. 1 § 
grundskoleförordningen (1994:1194). 

Överklagandemöjligheten enligt andra punkten av beslut om anpassad 
studiegång är ny. Sådana beslut har hittills kunnat överklagas endast 
genom laglighetsprövning enligt kommunallagen. 
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Överklagandebestämmelserna i paragrafen gäller oavsett om 
huvudmannen för utbildningen är offentlig eller enskild. 



 
 

 

 

 
12 § 
Paragrafen behandlar överklagande av beslut i fråga om åtgärdsprogram. 
Sådana beslut kan antingen vara fattade av rektor eller av den som rektor 
gett i uppdrag att utföra denna uppgift, se 4 kap. 15 § tredje stycket. 

Enligt paragrafens första stycke kan den som ett beslut i fråga om 
åtgärdsprogram rör få lagligheten av beslutet prövat genom överklagande 
hos Skolväsendet överklagandenämnd. Prövningen är alltså begränsad på 
så sätt att det endast är lagligheten av beslutet som kan underställas 
prövning. Någon materiell prövning av beslutet skall med andra ord inte 
ske. Om ett beslut i fråga om åtgärdsprogram rör särskilt stöd i annan 
elevgrupp eller anpassad studiegång följer emellertid redan av 11 § att 
överklagande kan ske. I sådana fall omfattar överklagandenämndens 
prövning alltså även de materiella delarna av beslutet. 

Enligt den första punkten i paragrafen skall det överklagade beslutet 
upphävas om det inte tillkommit i laga ordning – det kan bland annat röra 
sig om att den som har fattat beslutet varit jävig. Enligt den andra 
punkten skall beslutet upphävas om den som har fattat beslutet har 
överskridit sina befogenheter – exempelvis om den som har fattat 
beslutet inte haft rektorns bemyndigande att fatta beslut i fråga om 
åtgärdsprogram. Slutligen framgår av den tredje punkten att beslutet skall 
upphävas om beslutet strider mot lag eller annan författning – t.ex. om 
någon utredning enligt 4 kap. 14 § inte föregått beslutet. 

Av andra stycket framgår att överklagandenämnden inte får sätta något 
nytt beslut i det överklagade beslutets ställe. Det innebär alltså att 
överklagandenämnden endast har att välja mellan att fastställa eller att 
upphäva det överklagade beslutet. Överklagandenämnden är dock vid sin 
prövning oförhindrad att upphäva beslutet på en annan grund än 
klaganden åberopat. 

Överklagandebestämmelserna i paragrafen gäller oavsett om 
huvudmannen för utbildningen är offentlig eller enskild. 
 
13 § 
Av paragrafen framgår att beslut av den nämnd som anges i 12 kap. 33 § 
i fråga om mottagning och antagning till Rh-anpassad utbildning och 
andra beslut i fråga om rätt till sådan utbildning får överklagas hos 
Skolväsendets överklagandenämnd. Paragrafen motsvarar delvis 
5 kap. 30 § andra stycket i 1985 års skollag. 

Överklagande hos Statens skolverk 

14 § 
Paragrafen motsvarar delvis 10 kap. 2 § specialskoleförordningen 
(1995:401). Ett beslut i ett personalärende skall i likhet med vad som 
gäller för motsvarande beslut fattade av Sameskolstyrelsen överklagas 
hos Statens skolverk och inte som tidigare hos regeringen. 
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15 § 
Paragrafen motsvarar delvis 7 kap. 1 § sameskolförordningen 
(1995:205). 

Överklagandeförbud 

16 § 
Bestämmelsen i paragrafens första stycke är ny och tydliggör att andra 
beslut än de som räknas upp i kapitlet inte får överklagas annat än genom 
laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen. Statens skolverks 
beslut enligt 14 och 15 §§ kan således inte överklagas. Att beslut av 
bolag och andra enskilda organ endast med stöd av särskilda 
bestämmelser får överklagas till en förvaltningsdomstol eller till en 
förvaltningsmyndighet följer dock redan av lagen (1986:1142) om 
överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga 
förvaltningsuppgifter. 

Andra stycket motsvarar 1 kap. 14 § tredje stycket i 1985 års skollag. 
Av bestämmelsen följer att inte heller Skolväsendets 
överklagandenämnds beslut enligt 20 kap. eller eventuella andra beslut 
som har med handläggningen av ett ärende enligt skollagen att göra får 
överklagas. 

22 kap.  Övriga bestämmelser 

Bosättning 

1 § 
Enligt tidigare förarbetsuttalanden anses den vara bosatt i landet som 
rätteligen skall vara folkbokförd här (se prop. 1985/86:10 s. 81). Genom 
bestämmelsen i första stycket lagfästs denna princip. 

I andra stycket uppräknas vissa kategorier som vid tillämpning av 
denna lag skall likställas med bosatta och som således har samma 
möjlighet till utbildning m.m. som bosatta. Vissa begränsningar av denna 
möjlighet framgår av 2 och 3 §§. Av 5 kap. 1 § tredje stycket framgår att 
skolplikt inte gäller för dessa barn och ungdomar. Förslaget har 
behandlats i avsnitt 27.1. 

Personkretsen enligt första och andra punkterna är delvis densamma 
som tidigare enligt förordningen (2001:976) om utbildning, 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för asylsökande barn m.fl. har 
givits rätt till utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inom 
det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar. 

I första punkten avses barn och ungdomar som har ansökt om 
uppehållstillstånd i Sverige enligt 3 kap. 2 eller 3 § utlänningslagen 
(1989:529), dvs. asylsökande, barn och ungdomar som har beviljats 
uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter 

 
578 



 
 

 

 

tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 2 a kap. 2–4  och 6 §§ 
utlänningslagen samt barn och ungdomar som har ansökt om 
uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda skäl medgetts rätt att vistas 
här medan ansökan prövas. 

Personkretsen enligt förordningen om utbildning, förskoleverksamhet 
och skolbarnsomsorg för asylsökande barn m.fl. har i andra punkten 
utökats till att inbegripa samtliga barn och ungdomar som utan att vara 
folkbokförda i Sverige vistas i landet enligt ett beslut om tidsbegränsat 
uppehållstillstånd enligt 2 kap. utlänningslagen. Det är inte tillräckligt att 
barnen och ungdomarna har tidsbegränsat uppehållstillstånd, utan de 
måste också rent faktiskt vistas i landet. Det är främst, liksom hittills, 
fråga om sådana barn och ungdomar som vistas här enligt ett beslut om 
tidsbegränsat uppehållstillstånd för att förundersökning eller 
huvudförhandling i brottmål skall kunna genomföras. När tillståndstiden 
har löpt ut anses barnen och ungdomarna inte längre som bosatta i landet. 

Tredje punkten avser sådana barn och ungdomar som inte är 
folkbokförda i landet men som kan härleda sin rätt till utbildning eller 
annan verksamhet enligt skollagen från EU-rätten, avtalet om Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller avtalet mellan Europeiska 
gemenskapen och dess medlemsstater, å enda sidan, och Schweiz, å 
andra sidan, om fri rörlighet för personer. Ett beslut i fråga om ett barn 
skall få gå i t.ex. grundskola, specialskola eller sameskola på grund av att 
barnet kan anses som bosatt i landet enligt denna bestämmelse får 
överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd enligt 21 kap. 8 § 
första stycket 10, 21 kap. 9 § första stycket 4 och 21 kap. 10 § första 
stycket 3. 

I fjärde punkten är det fråga om sådana barn och ungdomar som avses i 
5 § folkbokföringslagen (1991:481) och som inte är folkbokförda i 
Sverige. 

 
2 § 
I paragrafen anges vissa begränsningar av den möjlighet till utbildning 
m.m. som följer av 1 §. 

Paragrafens första stycke motsvarar den hittillsvarande bestämmelsen i 
6 § förordningen om utbildning, förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg för asylsökande barn m.fl. Möjligheten till utbildning i 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan gäller endast om ungdomarna 
faktiskt har kunnat påbörja utbildningen före 18 års ålder. 
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Enligt bestämmelsen i andra stycket får barn och ungdomar som är 
familjemedlemmar till en person som tillhör en främmande makts 
beskickning eller lönade konsulat eller dess betjäning eller som avses i 
4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall endast 
utbildning i grundskola, obligatorisk särskola, specialskola och 
sameskola. Någon sådan begränsning gäller dock inte för barn och 
ungdomar som är familjemedlemmar till en person som är medborgare i 
en EU/EES-stat. Barn till diplomater med EU-medborgarskap har således 
samma rätt till utbildning och annan verksamhet enligt skollagen som 
barn till andra EU-medborgare. 



 
 

 

 

 
3 § 
Paragrafen motsvarar tidigare bestämmelser i 9 § förordningen om 
utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för asylsökande 
barn m.fl. 

Hemkommun och hemlandsting 

4 § 
Paragrafen innehåller definitioner av begreppen hemkommun och 
hemlandsting och motsvarar 1 kap. 15 § i 1985 års skollag. I paragrafen 
fastställs bl.a. till vilken kommun en i landet bosatt person skall anses 
höra. 

För en person bosatt i Sverige avses med hemkommun enligt 
bestämmelsen i första stycket den kommun i vilken vederbörande är 
folkbokförd. 

Är personen inte folkbokförd i landet avses enligt andra stycket med 
hemkommun den kommun i vilken personen stadigvarande vistas. Det 
sistnämnda gäller även för en person som är kvarskriven i en kommun 
enligt 16 § folkbokföringslagen. Det rör sig här om fall då någon på 
grund av risk för brott, förföljelser eller allvarliga trakasserier trots 
flyttning från en ort till en annan får fortsätta att vara folkbokförd på den 
gamla folkbokföringsorten. Kvarskrivning kan också avse medföljande 
familjemedlemmar. 

I andra stycket regleras slutligen också det fall då en person förutom 
folkbokföringsort även saknar stadigvarande vistelseort. I sådant fall 
skall med hemkommun avses den kommun där personen för tillfället 
uppehåller sig. I förarbetena till 1 kap. 15 § i 1985 års skollag framhölls 
att fall då någon inte ens har en stadigvarande vistelseort var 
exceptionella och att det var svårt att få till stånd en meningsfull 
skolgång i ett sådant fall. Skolplikten och rätten till utbildning ansågs 
emellertid medföra att dessa personer inte kunde ställas utanför 
regelsystemet (se prop. 1985/86:10 s. 31). 

I tredje stycket definieras begreppet hemlandsting. 

Utlandssvenska elever 

5 § 
Paragrafen motsvarar 1 kap. 17 § i 1985 års skollag. 

Barn och ungdomar med begåvningsmässigt funktionshinder 

6 § 
Paragrafen motsvarar 1 kap. 16 § i 1985 års skollag. För att ett barn med 
utvecklingsstörning skall tas emot i obligatoriska särskolan krävs enligt 
5 kap. 3 § att barnet bedöms inte kunna nå upp till grundskolans 
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kunskapsmål. Detta villkor gäller också för barn som avses i förevarande 
paragraf. 

Information om icke skolpliktiga ungdomar 

7 § 
Paragrafen har sin motsvarighet i 1 kap. 18 § i 1985 års skollag. 
Gymnasieskola och gymnasiesärskola kan dock här bedrivas såväl av en 
enskild som av en offentlig huvudman. Med anledning härav får 
begreppet ”motsvarande utbildning” en mer inskränkt betydelse än 
tidigare. Bestämmelsen har kommenterats i prop. 2004/05:2, s. 149. 

Bestämmelser om handläggning 

8 § 
Paragrafen motsvarar delvis 2 a kap. 11 § i 1985 års skollag, vilket dock 
endast avsåg förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Reglerna i 
förvaltningslagen (1986:223) om handläggning av ärenden har hittills 
gällt i begränsad omfattning i skolan. Det beror på att verksamheten 
endast till en mindre del avser handläggning av ärenden. Reglerna är 
vidare inte tillämpliga i ärenden där beslutet överklagas i den ordning 
som gäller för laglighetsprövning. För dessa ärenden gäller i stället de 
regler om handläggning som finns i kommunallagen eftersom 
förvaltningslagen är subsidiär gentemot annan lagstiftning. Eftersom 
förvaltningslagen är subsidiär finns det inte heller något hinder mot att i 
skollagen föreskriva att vissa regler i förvaltningslagen likväl skall gälla 
på skolområdet. 

Förvaltningslagen gäller inte enskilda huvudmän. För att stärka 
elevernas rättssäkerhet har tidigare bestämmelser avseende 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg utvidgats till att gälla alla 
ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda enligt skollagen. De 
uppräknade bestämmelserna i förvaltningslagen blir således tillämpliga 
även i ärenden som överklagas genom kommunalbesvär. Paragrafen 
gäller även enskilda huvudmän, t.ex. ärenden vid fristående skolor om 
särskilt stöd, befrielse från obligatoriska inslag och mottagande av elev. I 
jämförelse med motsvarande lagrum i 1985 års skollag utvidgas även 
förvaltningslagens tillämplighet enligt paragrafen på så sätt att 
hänvisning görs till 15 och 21 §§ förvaltningslagen. 

I 14 § första stycket förvaltningslagen anges att om en sökande, 
klagande eller annan part vill lämna uppgifter muntligt i ett ärende skall 
han få tillfälle till det, om det kan ske med hänsyn till arbetets behöriga 
gång. 

Enligt 15 § förvaltningslagen skall uppgifter som en myndighet får på 
annat sätt än genom en handling och som kan ha betydelse för utgången i 
ett ärende antecknas av myndigheten. 
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Enligt 16 § förvaltningsprocesslagen har en sökande, klagande eller 
annan part rätt att ta del av det som har tillförts ett ärende, med de 
begränsningar som följer av 14 kap. 5 § sekretesslagen (1980:100). 

I 17 § förvaltningsprocesslagen anges bl.a. att ett ärende inte får 
avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan part har 
underrättats om en uppgift som har tillförts ärendet genom någon annan 
än honom själv och han har fått tillfälle att yttra sig över uppgiften. 
Myndigheten får dock i vissa särskilt angivna fall avgöra ärendet utan att 
så har skett. Underrättelseskyldigheten gäller även här med de 
begränsningar som följer av 14 kap. 5 § sekretesslagen. 

Enligt 20 § förvaltningslagen skall ett beslut varigenom en myndighet 
avgör ett ärende innehålla de skäl som har bestämt utgången. Skälen får 
dock i vissa särskilt angivna fall utelämnas helt eller delvis. 

I 21 § förvaltningslagen anges bl.a. att en sökande, klagande eller 
annan part skall underrättas om innehållet i det beslut varigenom 
myndigheten avgör ärendet, om det inte är uppenbart obehövligt. Om 
beslutet går parten emot och kan överklagas, skall han underrättas om 
hur han kan överklaga det. 

Ett beslut som innehåller en uppenbar oriktighet till följd av 
myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller liknande 
förbiseende, får enligt 26 § förvaltningslagen rättas av den myndighet 
som har meddelat beslutet. Innan rättelse sker skall myndigheten ge den 
som är part tillfälle att yttra sig, om åtgärden inte är obehövlig. 

I andra stycket har undantag från 16 och 17 §§ förvaltningslagen gjorts 
beträffande uppgifter som rör någon annan sökande i ett ärende om plats 
i verksamhet enligt skollagen. Bestämmelsen avser att klargöra att det 
inte är nödvändigt att ge alla sökande till t.ex. en plats i förskola rätt att 
yttra sig innan platsen ges åt någon viss av dessa (jfr prop. 1979/80:1 s. 
405 f. och 566). 

Av tredje stycket framgår att det för handläggning i samband med 
betygssättning finns särskilda regler i 4 kap. och i respektive 
skolformskapitel. Frågan har behandlats i avsnitt 9.6. 

 
9 § 
Paragrafen är ny. Den syftar i första hand på att reglera förfarandet när 
beslut som fattas av en rektor vid en skolenhet med enskild huvudman 
kan överklagas. Bestämmelsen har getts en allmän utformning och gäller 
i alla ärenden som kan överklagas genom förvaltningsbesvär vilket bl.a. 
innebär att även förfarandet vid överklagande av beslut som fattats av en 
enskild huvudman träffas av bestämmelsen. 
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I 23 § förvaltningslagen anges att ett beslut överklagas skriftligt. I 
skrivelsen skall klaganden ange vilka beslut som överklagas och den 
ändring i beslutet som han begär. Skrivelsen skall vidare ges in till den 
myndighet som har meddelat beslutet. Den skall ha kommit in dit inom 
tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Om klaganden 
är en part som företräder det allmänna och beslutet överklagas till en 
länsrätt eller kammarrätt, skall överklagandet enligt lagrummet dock ha 
kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades. 



 
 

 

 

Enligt 24 § förvaltningslagen prövar den myndighet som har meddelat 
det överklagade beslutet om skrivelsen med överklagandet har kommit in 
i rätt tid. Har skrivelsen kommit in för sent, skall myndigheten avvisa 
den, om inte förseningen beror på att myndigheten har lämnat klaganden 
en felaktig underrättelse om hur man överklagar. Skrivelsen skall inte 
heller avvisas, om den inom överklagandetiden har kommit in till den 
myndighet som skall pröva överklagandet. I ett sådant fall skall denna 
myndighet vidarebefordra skrivelsen till den myndighet som har 
meddelat beslutet och samtidigt lämna uppgift om vilken dag skrivelsen 
kom in till den högre instansen. 

Om skrivelsen inte avvisas enligt 24 § förvaltningslagen, skall enligt 
25 § samma lag den myndighet som har meddelat beslutet överlämna 
skrivelsen och övriga handlingar i ärendet till den myndighet som skall 
pröva överklagandet. 

Har en skrivelse med överklagande avvisats på grund av att den har 
kommit in för sent, får avvisningsbeslutet enligt 30 § förvaltningslagen 
överklagas i samma ordning som beslutet i huvudsaken. Har 
avvisningsbeslutet efter överklagande prövats av en högre instans, får 
den högre instansens beslut i frågan inte överklagas. 

 
10 § 
Paragrafen är ny. Enligt bestämmelsen i första stycket har en underårig 
elev eller en annan person som har fyllt 16 år rätt att själv föra sin talan. 
Innan personen har uppnått 16 års ålder är det vårdnadshavaren som för 
personens talan. 

Enligt förvaltningsprocessuella regler företräder vårdnadshavaren 
barnet som ställföreträdare med stöd av föräldrabalkens bestämmelser. 
Detta gäller enligt huvudregeln så länge barnet är omyndigt, dvs. till dess 
barnet fyller 18 år. Förevarande bestämmelse innebär att den ålder fram 
till vilken vårdnadshavaren ensam företräder barnet har sänkts till 16 år. 
Barnet har således från 16 års ålder en självständig rätt att överklaga 
domar och beslut enligt denna lag. Om den underårige har fyllt 16 men 
inte 18 år kommer i allmänhet både vårdnadshavaren och den underårige 
att ha ställning som part. Såväl en elev som elevens vårdnadshavaren har 
i sådana fall en egen rätt att överklaga ett beslut även om de skulle ha 
motstridiga uppfattningar. 

För vissa fall har åldern för när talerätt föreligger sänkts ytterligare. I 
andra stycket stadgas att denna rätt föreligger vid ansökan till 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt vid överklagande av beslut 
i både ansökningsärenden och andra ärenden avseende sådan utbildning, 
oavsett om den underårige har uppnått 16 års ålder eller inte. 

Anmälan till socialnämnden m.m. 

11 § 
Paragrafen motsvarar i huvudsak 1 kap. 2 a § i 1985 års skollag. Den 
finns kommenterad i prop. 2002/03:53 s. 114. 
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Första stycket innehåller en bestämmelse om samverkan mellan olika 
verksamheter i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. 
Bestämmelsen har förtydligats genom att det nu uttryckligen anges att 
det är huvudmannen för verksamheten och anställda i verksamheten som 
på socialnämndens initiativ skall samverka med samhällsorgan, 
organisationer och andra som berörs i frågor om barn som far illa eller 
riskerar att fara illa. 

Andra stycket innehåller en hänvisning till bestämmelserna om 
anmälningsskyldighet i socialtjänstlagen (2001:453). Syftet med 
hänvisningen är att öka kunskapen om anmälningsskyldighet inom 
verksamheter som rör barn och ungdomar enligt skollagen. 

Enligt 14 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen bör var och en som 
får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver 
ingripa till ett barns skydd anmäla detta till nämnden. Myndigheter vars 
verksamhet berör barn och ungdom är emellertid enligt andra stycket 
samma lagrum skyldiga att genast anmäla till nämnden om de i sin 
verksamhet får kännedom om något som kan innebära att nämnden 
behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är 
anställda hos en sådan myndighet. Sådan anmälningsskyldighet gäller 
också dem som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild 
verksamhet som berör barn och unga. Enligt fjärde stycket är 
myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i andra 
stycket skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av 
betydelse för utredning av ett barns behov av skydd. 

Tystnadsplikt 

12 § 
Bestämmelser om tystnadsplikt har tidigare funnits i 2 a kap. 18 § 
(enskilt bedriven förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg), 
2 b kap. 11 § (enskilt bedriven förskoleklass) och 9 kap. 16 a § 
(fristående skolor) i 1985 års skollag, samt i 5 § lagen om 
entreprenadförhållanden inom skolan. Förevarande paragraf ersätter de 
uppräknade bestämmelserna och blir tillämplig beträffande fristående 
skolor, andra skolor med enskild huvudman och all annan enskilt 
bedriven verksamhet enligt skollagen, även entreprenadverksamhet. 
Förslaget har behandlats i avsnitt 27.4. 

Andra stycket har utformats i enlighet med förslaget till ändring av 
7 kap. 1 § sekretesslagen, jfr avsnitt 28.1. 

Riksinternatskolor 

13 § 
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Enligt 1985 års skollag utgjorde riksinternatskolorna en särskild 
utbildningsform. Riksinternaten har hittills reglerats i 10 kap. 1–1 c §§ i 
1985 års skollag och förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor. 
Enligt den nya skollagen utgör riksinternatskolorna inte längre en 



 
 

 

 

särskild utbildningsform utan ingår i skolväsendet för barn och 
ungdomar. En riksinternatskola kommer således att utgöra grundskola 
och gymnasieskola eller endera av dessa skolformer. Samtliga 
bestämmelser som träffar dessa skolformer kommer även att gälla för 
riksinternatskolorna om inte annat följer av föreskrifter som utfärdas med 
stöd av 13 §. 

Enligt första stycket kan en riksinternatskola bedrivas av en enskild 
eller en kommunal huvudman. Eftersom riksinternatskolorna nu kommer 
att ingå i skolväsendet för barn och ungdomar är det rimligt att enskild 
som vill driva en riksinternatskola är godkänd av Statens skolverk såsom 
huvudman för de aktuella skolformerna enligt 2 kap. 6 §. 

Andra stycket motsvarar 10 kap. 1 § andra stycket i 1985 års skollag 
med den skillnaden att riksinternatskolorna skall anordna grundskola och 
gymnasieskola eller endera av dessa skolformer. Enligt 1985 års skollag 
skall utbildningen motsvara dessa utbildningar. 

Paragrafens tredje stycke motsvarar 10 kap. 1 a § sista meningen i 
1985 års skollag. I 14 § finns bestämmelser om ersättning från en elevs 
hemkommun för kostnader för elevens utbildning till anordnare av 
utbildning som leder fram till International Baccalaureate. 

Bestämmelserna behandlas i avsnitt 27.5. 
 

14 § 
Riksinternatskolorna speciella ställning i utbildningssystemet innebär att 
bestämmelserna för grundskolan och gymnasieskolan inte alltid kan 
tillämpas fullt ut. Som exempel kan nämnas att det behövs särskilda 
bestämmelser om urval och mottagande. Därför har ett bemyndigande 
tagits in i förevarande paragraf. I den mån bestämmelser som meddelas 
med stöd av bemyndigandet strider mot en bestämmelse i skollagen har 
bemyndigandet begränsats till föreskrifter som meddelas av regeringen. 

Bestämmelserna behandlas i avsnitt 27.5. 

International Baccalaureate 

15 § 
Paragrafen motsvarar i huvudsak 5 kap. 26 a § i 1985 års skollag. 

Övriga bemyndiganden 

16 § 
Paragrafen motsvarar i huvudsak 15 kap. 1 § i 1985 års skollag. Eftersom 
de genomgripande systematiska förändringar som skett innebär att även 
enskilda huvudmän framdeles kan bedriva de flesta skolformer omfattar 
bemyndigandet dock nu även enskilda huvudmän. 
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I 1985 års skollag angavs särskilt i motsvarande paragraf att omyndiga 
elever och sammanslutningar av dessa skulle betraktas som enskilda. 
Begreppet enskild definieras nu i lagen (1 kap. 3 §). Det finns därför inte 
längre något behov av att i bestämmelsen uttryckligen ange att omyndiga 



 
 

 

 

 

elever och sammanslutningar av sådana skall betraktas som enskilda vid 
tillämpningen av dessa bestämmelser eftersom detta följer redan av 
definitionen i 1 kap. 3 §.  

 
17 § 
Paragrafen motsvarar i huvudsak 15 kap. 2 § i 1985 års skollag. 

 
18 § 
Paragrafen motsvarar i huvudsak 15 kap. 3 § i 1985 års skollag. Eftersom 
de genomgripande systematiska förändringar som skett innebär att även 
enskilda huvudmän framdeles kan bedriva de flesta skolformer omfattar 
bemyndigandet dock nu även enskilda huvudmän. 

 
19 § 
Paragrafen motsvarar i huvudsak 15 kap. 4 § i 1985 års skollag. Eftersom 
de genomgripande systematiska förändringar som skett innebär att även 
enskilda huvudmän framdeles kan bedriva de flesta skolformer omfattar 
bemyndigandet dock nu även enskilda huvudmän. 

 
20 § 
Paragrafen motsvarar i huvudsak 15 kap. 5 § i 1985 års skollag. Eftersom 
de genomgripande systematiska förändringar som skett innebär att även 
enskilda huvudmän framdeles kan bedriva de flesta skolformer omfattar 
bemyndigandet dock nu även enskilda huvudmän. 

 
21 § 
Paragrafen motsvarar i huvudsak 15 kap. 8 § i 1985 års skollag vad gäller 
skolväsendet för barn och ungdomar. 

22 § 
Första stycket motsvarar i huvudsak 15 kap. 11 § första stycket i 
1985 års skollag. Att huvudmän för förskola och fritidshem samt 
offentliga huvudmän för sådan pedagogisk verksamhet som avses i 
18 kap. omfattas av regleringen är nytt. Bemyndigandet avser även en 
möjlighet för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
att meddela föreskrifter om skyldighet för huvudmannen för en 
verksamhet att delta i uppföljning och utvärdering av verksamheten. 
Denna skyldighet har tidigare direkt reglerats i 9 kap. 11 § första stycket 
och 9 kap. 13 § första stycket i 1985 års skollag 
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Bestämmelsen i tredje stycket motsvarar delvis 15 kap. 11 § andra 
stycket i 1985 års skollag. Huvudman för annan enskilt bedriven 
verksamhet enligt skollagen än som avses i 17 kap. 11 § kan av 
regeringen förpliktas att årligen lämna en ekonomisk redovisning över 
sin verksamhet till Statens skolverk och till den kommun där skolan är 
belägen (jfr prop. 2001/02:35 s. 62). Ändringen innebär att den enskilda 
huvudmannen också skall kunna förpliktas att till Skolverket eller till den 
kommun där skolan är belägen lämna sådan information om 
verksamheten som gör det möjligt för allmänheten att få insyn i denna. 



 
 

 

 

Det är fråga om sådan information som såväl elever som andra kan ha ett 
särskilt intresse av och som därför bör bevaras under viss tid. Närmare 
föreskrifter om vart informationen skall lämnas och vilken information 
som skall ges in får meddelas av regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer. Handlingar som huvudmannen enligt 
bestämmelsen kan förpliktas att ge in kan exempelvis vara 
betygshandlingar av olika slag, ansökningshandlingar, nationella prov, 
svar på nationella prov, prövningsliggare eller motsvarande, 
skolhälsovårdsjournaler och åtgärdsprogram samt andra beslut i 
elevvårdsärenden. Det kan vidare vara fråga om t.ex. handlingar om 
skolans lokaler och klassorganisation samt timplaner, kursplaner, 
scheman, kataloger eller förteckningar över elever, stadgar, 
registreringsbevis och verksamhetsberättelser. 

Fjärde stycket motsvarar 15 kap. 11 § tredje stycket i 1985 års skollag 
samt 2 § första stycket förordningen (1992:1083) om viss 
uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga 
skolväsendet m.m. Att Skolverkets beslut i fråga om vitesföreläggande 
får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol framgår av 21 kap. 1 § 
första stycket 5. 

Förslaget har behandlats i avsnitt 27.7. 
 
23 § 
Paragrafen motsvarar 15 kap. 12 § i 1985 års skollag. 
 
24 § 
Paragrafen motsvarar 15 kap. 14 § i 1985 års skollag. 
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32.2 Förslaget till lag om införande av skollagen 
(2006:000) 

Allmänna bestämmelser 

Ikraftträdande och upphävande 

1 och 2 §§ 
Av paragraferna framgår att den nya skollagen och att lagen om 
införande av skollagen träder i kraft den 1 juli 2007 samt att motsvarande 
äldre lagar upphävs. Vidare framgår att lagarna skall tillämpas från 
samma tidpunkt om inte annat anges i lagen om införande av skollagen. 

Vuxenutbildning 

3 § 
Som framgår av avsnitt 5.2.1. avser regeringen att återkomma till riks-
dagen med förslag till en lag om vuxenutbildning. I avvaktan på ett 
sådant förslag är det lämpligt att äldre bestämmelser fortsätter att gälla 
för vuxenutbildningen. 

Definitioner 

4 § 
För att underlätta formuleringen av bestämmelserna i lagen om införande 
av skollagen används de i paragrafen angivna beteckningarna på lagarna. 
Av paragrafen framgår också att andra uttryck och termer som används 
har samma betydelse som i den nya skollagen. I detta sammanhang kan 
särskilt nämnas de definitioner som finns i 1 kap. 3 § i den nya skollagen. 

Ansökningar om tillstånd och godkännande m.m. 

5 § 
Paragrafens första stycke innebär att ansökan från enskild som avser att 
starta verksamhet efter att den nya skollagen har trätt i kraft skall prövas 
enligt bestämmelserna i den nya skollagen. Detsamma skall gälla en 
ansökan om ändring av ett tidigare beslut, t.ex. på grund av byte av 
huvudman eller förändring av verksamheten. En förlängning av ett tids-
begränsat tillstånd behandlas som en ansökan om ett nytt godkännande. 

Enligt 1 kap. 4 § tredje stycket i den nya skollagen får regeringen bl.a. 
meddela föreskrifter om tid för ansökan om godkännande av en enskild 
huvudman. Hittills har sådana bestämmelser funnits i lagen, se t.ex. 
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9 kap. 6 § andra stycket i 1985 års skollag. Övergångsvis har i andra 
stycket angetts vad som skall gälla för ansökningar som avser viss 
utbildning som skall påbörjas under läsåret 2007/08. 

Av tredje stycket framgår att bestämmelserna om ändring i första 
stycket inte gäller sådan utbildning som avses i 18 §, dvs. utbildning som 
motsvarar gymnasieskola och gymnasiesärskola med enskild huvudman 
som har påbörjats före den 1 juli 2007. För sådan utbildning finns sär-
skilda bestämmelser i 16 § andra och tredje styckena. 

Erbjudande av utbildning och mottagande m.m. 

6 § 
För att möjliggöra nödvändig handläggning av de i paragrafen angivna 
frågorna i god tid före starten av läsåret 2007/08 har i första stycket 
införts bestämmelser som innebär att den nya skollagen i vissa fall skall 
tillämpas även före den 1 juli 2007.  

Bestämmelserna i första stycket kan inte gälla utbildning för vilken 
1985 års skollag skall tillämpas i stället för den nya skollagen. Därför har 
ett undantag för sådan utbildning tagits in som ett andra stycke i 
paragrafen. 

Förskola 

Äldre tillstånd 

7 § 
I paragrafen anges vad som vid utgången av juni 2007 skall gälla för 
enskild med tillstånd att driva förskola. Bestämmelserna utgör inte hinder 
för huvudmannen att under den angivna tidsperioden ansöka om ett nytt 
godkännande med bidragsrätt enligt bestämmelserna i den nya skollagen. 

Hemkommunens ansvar att erbjuda förskola 

8 § 
Enligt 1985 års skollag kunde kommunen med vissa undantag erbjuda 
familjedaghem i stället för förskola. Enligt 6 kap. i den nya skollagen 
skall hemkommunen i dessa fall erbjuda förskola. Kommunen skall dock 
enligt 18 kap. 2 § i den nya skollagen sträva efter att i stället för förskola 
erbjuda ett barn familjedaghem, om vårdnadshavarna önskar detta. 
Bestämmelserna i den nya skollagen innebär således att förskola inte kan 
ersättas med någon annan verksamhetsform mot vårdnadshavarens vilja. 
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För att kommunerna skall få goda möjligheter att anpassa tillgången 
till förskola och familjedaghem i enlighet med vårdnadshavarnas önske-
mål har i förevarande paragraf angetts en övergångstid om fem år. Denna 
övergångstid gäller dock inte i sådana fall där förskola skall erbjudas 
redan enligt 1985 års skollag och det alltså inte heller tidigare har varit 
möjligt att ersätta förskola med familjedaghem. 



 
 

 

 

Fritidshem 

Äldre tillstånd 

9 § 
I paragrafen anges vad som vid utgången av juni 2007 skall gälla för 
enskild med tillstånd att driva fritidshem.  

Bestämmelserna i andra stycket utgör inte hinder för huvudmannen att 
under den angivna tidsperioden ansöka om ett nytt godkännande med 
bidragsrätt enligt bestämmelserna i den nya skollagen. 

Förskoleklass 

10 § 
I paragrafen anges vad som vid utgången av juni 2007 skall gälla för 
enskilda med godkännande för förskoleklass. 

Grundskola och obligatorisk särskola 

Här har samlats övergångsbestämmelser som särskilt rör grundskola och 
obligatorisk särskola. Ytterligare bestämmelser om landsting som 
huvudman för obligatorisk särskola finns dock i 25–28 §§. 

Äldre godkännanden och förklaringar om rätt till bidrag 

11 § 
I paragrafens första stycke anges vad som vid utgången av juni 2007 
skall gälla för ett godkännande av en fristående skola som motsvarar 
grundskolan eller särskolan (obligatoriska särskolan) och som är 
berättigad till bidrag. Godkännandet övergår till att avse den enskilde 
som huvudman för skolformerna grundskola eller obligatorisk särskola 
inom skolväsendet för barn och ungdomar. 

I andra stycket anges vad som skall gälla om den fristående skolan inte 
är berättigad till bidrag. I sådant fall övergår godkännandet till att avse 
den enskilde som huvudman för en sådan skola utanför skolväsendet för 
barn och ungdomar som avses i 17 kap. 8 och 9 §§ i den nya skollagen. 

Pågående ärenden om åläggande av skolgång 

12 § 
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Möjligheten att ålägga ett barn skolgång i grundskola, särskola eller 
specialskola med offentlig huvudman upphör i den nya skollagen. I 
stället utvidgas tillämpningsområdet för föreläggande till vårdnads-
havaren att fullgöra sina skyldigheter (se 5 kap. 16 § i den nya skol-
lagen). De ärenden om åläggande av skolgång som eventuellt pågår vid 



 
 

 

 

utgången av juni 2007 skall enligt förevarande paragraf fortsätta att 
handläggas enligt den gamla ordningen till dess att prövningen är 
avslutad. 

Pågående ärenden om föreläggande enligt 3 kap. 16 § i 1985 års skol-
lag kan utan övergångsbestämmelse fortsätta att handläggas enligt 
motsvarande bestämmelser i den nya skollagen. 

Betyg 

13 § 
Paragrafen innebär att elever som börjar lägst i årskurs 7 läsåret 2007/08 
och som deltar i utbildning som inte tillämpar bestämmelserna om betyg 
i 1985 års skollag får avsluta sin utbildning utan att betyg behöver sättas.  

I sammanhanget kan erinras om bemyndigandet i 4 kap. 19 § andra 
stycket i den nya skollagen som ger regeringen möjlighet att meddela 
föreskrifter om undantag från bestämmelserna om betyg för fristående 
skolor som har en speciell pedagogisk inriktning.  

Specialskola 

Godkännande 

14 § 
Paragrafen är en följd av att den nya skollagen inte ger enskild möjlighet 
att vara huvudman för specialskola. 

Viss äldre utbildning 

15 § 
Paragrafens första stycke innebär att de elever som anges i de äldre 
övergångsbestämmelserna skall få avsluta sin utbildning.  

Enligt andra stycket skall utbildningen med nödvändiga avvikelser 
följa bestämmelserna om specialskolan i den nya skollagen. Som 
exempel på nödvändiga avvikelser från bestämmelser i den nya skollagen 
kan nämnas 5 kap. 3 och 4 §§ om skolplikt och 10 kap. 2 § om utbild-
ningens syfte. Vidare måste givetvis avvikelser ske från flertalet 
bestämmelser när det gäller utbildning för elever som inte längre är skol-
pliktiga.  

Gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Här har samlats övergångsbestämmelser som särskilt berör gymnasie-
skola och gymnasiesärskola. Ytterligare bestämmelser om landsting som 
huvudman för gymnasieskola och gymnasiesärskola finns dock i 25–
28 §§. 
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Äldre förklaringar om rätt till bidrag och återkallelse av rätt till bidrag 

16 § 
I paragrafens första stycke anges vad som vid utgången av juni 2007 
skall gälla som huvudregel för en förklaring om rätt till bidrag för en 
fristående skola som motsvarar gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. 
Förklaringen övergår till att avse den enskilde som huvudman för 
skolformerna gymnasieskola eller gymnasiesärskola inom skolväsendet 
för barn och ungdomar. Regleringen i andra stycket innebär att huvud-
regeln endast träffar elever som påbörjar sin utbildning i gymnasieskolan 
eller gymnasiesärskolan efter utgången av juni 2007. 

Enligt andra stycket gäller bestämmelserna i 1985 års skollag om 
förklaring av rätt till bidrag och återkallelse om utbildningen har 
påbörjats före den 1 juli 2007. För tydlighetens skull har angetts att 
Statens skolverk skall pröva frågor om återkallelse. Vidare har tillagts att 
Statens skolverk får förordna att ett beslut om återkallelse skall gälla 
omedelbart. En sådan bestämmelse finns även för återkallelse av ett god-
kännande enligt den nya skollagen (21 kap. 1 § andra stycket i den nya 
skollagen). 

Av tredje stycket följer att enskild som får rätten till bidrag återkallad 
eller ett godkännande återkallat inte längre får bedriva någon utbildning 
vid skolenheten.  
 
17 § 
I paragrafen klargörs vilka bestämmelser som skall tillämpas vid över-
tagande av verksamhet med utbildning som motsvarar gymnasieskolan 
eller gymnasiesärskolan och som har påbörjats före den 1 juli 2007. 

Utbildning vid en fristående skola som har påbörjats före den 1 juli 2007 

18 § 
På samma sätt som när det gäller förklaring om rätt till bidrag m.m. 
framgår av första stycket att de äldre bestämmelserna om utbildningens 
innehåll m.m. skall tillämpas om utbildningen har påbörjats före den 
1 juli 2007. Vissa jämförelser och hänvisningar skall dock avse den nya 
skollagen i stället för 1985 års skollag. 

I paragrafens andra stycke har förtydligats att andra lagar där bl.a. 
terminologin förändras med anledning av förslag i förevarande 
lagrådsremiss skall tillämpas även på sådan utbildning som avses i första 
stycket. 

Utbildning i gymnasieskola med offentlig huvudman 

19 § 
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Bestämmelsen i 13 kap. 26 § i den nya skollagen motsvarar ett tillägg i 
5 kap. 4 b § första stycket i 1985 års skollag. Enligt riksdagens beslut 



 
 

 

 

(prop. 2004/05:1, utg.omr. 16, bet 2004/045:UbU1, rskr. 2004/05:124) 
skall detta tillägg tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 
2006. Motsvarande övergångsbestämmelse har överförts till förevarande 
paragraf.  

 
20 § 
Bestämmelserna i 12 kap. 17–20 §§ och 22 § som nämns i den första 
strecksatsen avser i huvudsak det nya betygssystem som enligt tidigare 
beslut av riksdagen skall tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 
1 juli 2007 (prop. 2003/04:140, bet. 2003/04:UbU13 och rskr. 
2004/05:4). Motsvarande övergångsbestämmelse har överförts till före-
varande paragraf. Övergångsbestämmelsen träffar endast utbildning med 
offentlig huvudman eftersom redan regleringen i 18 § innebär att 
bestämmelserna inte kommer att vara tillämplig på utbildning med 
enskild huvudman som har påbörjats före den 1 juli 2007. 

Samtidigt som riksdagen beslutade om det nya betygssystemet 
beslutades också vissa ändringar av reglerna om interkommunal 
ersättning och inackorderingsstöd i 5 kap. 24 § och 33 § första stycket i 
1985 års skollag. Även dessa ändringar, som endast avser gymnasieskola 
med offentlig huvudman, skall tillämpas på utbildning som påbörjas efter 
den 1 juli 2007. De av riksdagen beslutade ändringarna motsvaras av 
12 kap. 28 § första stycket och 13 kap. 8 § tredje stycket i den nya 
skollagen. Övergångsbestämmelser som motsvarar de tidigare beslutade 
övergångsbestämmelserna har införts i de andra och tredje streck-
satserna.  

Slutligen har i den fjärde strecksatsen tagits in övergångsbestämmelser 
som rör ändringar av poängplanen (bilaga 2 till 1985 års skollag och 
bilaga 3 till den nya skollagen). Dessa ändringar, som riksdagen har 
beslutat samtidigt och med samma övergångsbestämmelser som ovan 
nämnda ändringar, avser införande av historia som kärnämne och av en 
gymnasieexamen. De av riksdagen beslutade övergångsbestämmelserna 
har överförts till förevarande paragraf. Övergångsbestämmelsen träffar 
endast utbildning med offentlig huvudman eftersom redan regleringen i 
16 § innebär att bestämmelserna inte kommer att vara tillämplig på 
utbildning med enskild huvudman som har påbörjats före den 1 juli 2007. 

 
21 § 
I paragrafen anges vilka bestämmelser som skall tillämpas i stället för de 
som avses i 20 §. Eftersom de flesta reglerna om betygssystemet hittills 
har funnits på förordningsnivå har regeringen, om riksdagen antar 
regeringens förslag angående förordningsregleringen i avsnitt 28, för 
avsikt att på förordningsnivå meddela ytterligare föreskrifter om vilka 
äldre bestämmelser som skall gälla om bl.a. betygssystemet. 

 
22 § 
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Bestämmelserna i 14 kap. 10–12 §§ i den nya skollagen avser betygssätt-
ning i gymnasiesärskolan. Enligt dessa bestämmelser skall bl.a. under 
vissa förutsättningar betyg sättas i enlighet med de bestämmelser som 



 
 

 

 

gäller för betygssättning i gymnasieskolan. Med hänsyn till regleringen 
för gymnasieskolan kan de nya bestämmelserna om betyg inte heller 
tillämpas för utbildning i gymnasiesärskolan som har påbörjats före den 
1 juli 2007 (se vidare kommentaren till 20 §). Övergångsbestämmelsen 
träffar endast utbildning med offentlig huvudman eftersom redan 
regleringen i 16 § innebär att bestämmelserna inte kommer att vara 
tillämplig på utbildning med enskild huvudman som har påbörjats före 
den 1 juli 2007. 

Reglerna om betygssystemet för gymnasiesärskolan har hittills funnits 
på förordningsnivå. Om riksdagen antar regeringens förslag angående 
förordningsregleringen i avsnitt 28 har regeringen för avsikt att på 
förordningsnivå meddela ytterligare föreskrifter om vilka äldre 
bestämmelser som skall gälla om bl.a. betygssystemet. 

Bemyndigande 

23 § 
Genom förevarande bestämmelser får regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer möjlighet att lösa de tillämpningsproblem 
som kan uppstå för bl.a. elever som har påbörjat sin utbildning före den 
1 juli 2007 och som på grund av studieuppehåll eller av något annat skäl 
har tagit längre tid på sig än normalt att genomgå utbildningen. 

Riksrekrytering 

24 § 
Här förtydligas att beslut om s.k. riksrekrytering som har fattats med stöd 
av äldre bestämmelser skall gälla som beslut enligt motsvarande 
bestämmelser i den nya skollagen. En förutsättning är givetvis att 
besluten gäller även för tid efter utgången av juni 2007. I detta samman-
hang kan erinras om tredje punkten i övergångsbestämmelserna till lagen 
(2004:871) om ändring i skollagen (1985:1100) som innebär att beslut 
som fattats med stöd av 5 kap. 9 och 14 §§ i 1985 års skollag och som 
inte innehåller någon tidsbegränsning skall upphöra att gälla den 
1 januari 2007. 

Landsting som huvudman för obligatorisk särskola, gymnasiesärskola 
och gymnasieskola 

Obligatorisk särskola och gymnasiesärskola 

25 § 
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Landstings möjlighet att vara huvudman för särskolan inskränktes från 
och med den 1 juli 1992 genom lagen (1992:598) om ändring av 
skollagen (1985:1100). Genom punkt 3 i övergångsbestämmelserna till 
lagändringen fick dock landstinget, utan hinder av de nya bestäm-
melserna, behålla huvudmannaskapet för Dammsdalskolan i Vingåkers 



 
 

 

 

Landstings möjlighet att vara huvudman för gymnasieskolan inskränktes 
från och med den 1 juli 1992 genom lagen (1991:1107) om ändring av 
skollagen (1985:1100) och lagen (1991:1111) om ändring i lagen 
(1991:1107) om ändring av skollagen (1985:1100). Genom punkt 20 i 
övergångsbestämmelserna fick dock landstinget, utan hinder av de nya 
bestämmelserna, fortsätta att bedriva utbildning som kunde hänföras till 
andra områden än naturbruk och omvårdnad under förutsättning att 
utbildningen stod öppen för all sökanden från hela landet och förblev det. 
Motsvarande övergångsbestämmelse har tagits in i förevarande paragraf. 

kommun, Salbohedskolan i Sala kommun och den yrkesutbildning för 
hörselskadade utvecklingsstörda elever som anordnades i Örebro 
kommun. 

Landstinget är fortfarande huvudman för utbildningen vid Dammsdal-
skolan i Vingåkers kommun. I avvaktan på regeringens ställnings-
taganden när det gäller utbildning för elever med utvecklingsstörning (se 
avsnitt 6.1.2 och 14.3) har i paragrafens första stycke tagits in en 
bestämmelse som innebär att landstinget har möjlighet att fortsätta 
bedriva utbildning vid den skolan. 

Utöver vad som följer av denna övergångsbestämmelse finns andra 
bestämmelser i den nya skollagen om möjlighet för ett landsting att efter 
överenskommelse med en kommun vara huvudman för gymnasie-
särskola. 

Bestämmelsen i andra stycket har sitt ursprung i 15 kap. 7 § i 1985 års 
skollag. Bestämmelsen om tillsyn vid viss utbildning för elever med 
utvecklingsstörning som bedrivs enligt avtal med staten har inte överförts 
till den nya skollagen (jfr 19 kap. 4 § i den nya skollagen). Den del av 
den hittillsvarande bestämmelsen som avser elevhemsboendet vid 
Dammsdalsskolan har tagits in här som en övergångsbestämmelse. 

Gymnasieskola 

26 § 

Tillämpliga bestämmelser 

27 § 
I paragrafen anges vilka bestämmelser som ett landsting skall tillämpa på 
sådan utbildning som avses i 25 eller 26 §. För att hemkommunen skall 
ha överblick över de skolpliktiga barn som är bosatta i kommunen har en 
underrättelseskyldighet motsvarande vad som gäller för enskilda huvud-
män införts. 

Bemyndigande 

28 § 
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På samma sätt som i vissa av de äldre övergångsbestämmelserna som har 
överförts till 25 och 26 §§ är det nödvändigt att regeringen eller den 



 
 

 

 

myndighet regeringen bestämmer får meddela de ytterligare föreskrifter 
som behövs. 

Riksinternatskola 

29 § 
I paragrafens anges vad som vid utgången av juni 2007 skall gälla för en 
internatskola som regeringen har beslutat ge ställning av riks-
internatskola. Enligt 22 kap. 13 § i den nya skollagen skall enskild vara 
godkänd som huvudman för den aktuella skolformen för att en 
internatskola skall kunna få ställning som riksinternatskola. Av före-
varande bestämmelse framgår att enskild som bedriver riksinternatskola 
vid utgången av juni 2007 skall anses vara godkänd som huvudman för 
den aktuella skolformen. 

 
30 § 
Riksinternatskolornas speciella ställning i utbildningssystemet innebär att 
bestämmelserna för grundskolan respektive gymnasieskolan i den nya 
skollagen inte kan tillämpas fullt ut. Därför har regeringen föreslagit ett 
särskilt bemyndigande i 22 kap. 14 § i den nya skollagen som innebär 
bl.a. att regeringen får meddela föreskrifter som strider mot bestäm-
melserna i den nya skollagen. För att lösa de frågor som kan uppkomma 
övergångsvis, särskilt när det gäller riksinternatskolor med gymnasie-
skola, har ett motsvarande bemyndigande tagits in här. 

Internationell skola som motsvarar grundskolan 

31 § 
I paragrafens anges vad som vid utgången av juni 2007 skall gälla för en 
internationell skola med utbildning som motsvarar grundskolan.  

Annat sätt för att fullgöra skolplikten 

32 § 
Enligt 17 kap. 16 § i den nya skollagen skall det även föreligga särskilda 
skäl för ett beslut om medgivande att fullgöra skolplikten på annat sätt. 
Eftersom detta krav inte fanns i 1985 års skollag anges här att ett tidigare 
medgivande skall fortsätta att gälla under den återstående tiden. 

Giltigheten av godkännanden m.m. 

33 § 
Av paragrafen följer att under en övergångstid om fem år får återkallelse 
inte ske på grund av definitionen av enskild i 1 kap. 3 § i den nya 
skollagen. Detta innebär att ett bolag som till någon del ägs av en 
kommun, ett landsting eller staten, kan fortsätta att bedriva utbildning 
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I paragrafens första stycke anges vad som vid utgången av juni 2007 
skall gälla för beslut om förordnanden som ordförande eller vice 
ordförande i Skolväsendets överklagandenämnd som har meddelats före 
den 1 juli 2007. 

under den tiden. En förutsättning är att ett godkännande har erhållits med 
stöd av de angivna paragraferna i lagen om införande av skollagen. 

Övergångsbestämmelsen är en tillfällig lösning i avvaktan på 
beredningen av de förslag som Utredningen om entreprenader i 
gymnasieskolan (dir. 2004:4) kan komma att lämna (se vidare avsnitt 
6.3.2). 

Pågående ärenden om tillsyn och återkallelse av godkännande m.m. 

34 § 
I paragrafen anges vad som vid utgången av juni 2007 skall gälla för 
pågående ärenden om tillsyn och återkallelse av godkännande, tillstånd 
eller rätt till bidrag. 

Skolväsendets överklagandenämnd 

35 § 

Av andra stycket framgår att den som har varit ordförande eller vice 
ordförande efter utgången av juni 2007 med stöd av bestämmelsen i 
första stycke, kan utses på nytt till ordförande eller ersättare för 
ordföranden även om denne inte uppfyller de nya behörighetsvillkoren. 

Överklaganden 

36 § 
I paragrafen anges vad som efter utgången av juni 2007 skall gälla för 
överklaganden. 

Äldre medgivande att anordna prövning och utfärda betyg 

37 § 
I paragrafen regleras avd som händer med regeringens beslut om 
medgivande enligt 15 kap. 8 § i 1985 års skollag vid övergången till den 
nya skollagen. Om ett sådant medgivande fortfarande gäller vid utgången 
av juni 2007 skall det anses som ett tidsbegränsat medgivande som har 
beslutats med stöd av den nya skollagen. 
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32.3 Förslaget till lag om ändring i sekretesslagen 
(1980:100) 

Enligt hittills gällande skollag (1985:1100) har enskilda huvudmän haft 
möjlighet att bedriva s.k. fristående skolor med utbildning som motsvarar 
utbildning inom skolväsendet. Enligt den föreslagna skollagen kan såväl 
en offentlig som en enskild huvudman anordna utbildning inom 
skolväsendet för barn och ungdomar, dock med undantag för 
specialskola och sameskola. Av 1 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) 
följer dock att sekretesslagens bestämmelser om tystnadsplikt i huvudsak 
gäller i det allmännas verksamhet. Mot bakgrund härav omfattar 
förevarande bestämmelser i sekretesslagen endast verksamhet som 
bedrivs av en offentlig huvudman. Särskilda bestämmelser om 
tystnadsplikt i motsvarande enskild verksamhet finns i 22 kap. 12 § i den 
föreslagna skollagen. 

I de behandlade paragraferna har begreppet ”honom närstående” 
genomgående bytts ut mot begreppet ”honom eller henne närstående” 
eller ”närstående till den enskilde”. Syftet är att lagtexten skall vara 
könsneutral. Någon saklig förändring är inte avsedd. 
 
7 kap. 
9 § 
Ändringarna i paragrafens första stycke är i huvudsak en följd av de nya 
bestämmelserna i 4 kap. 2 och 3 §§ i den föreslagna skollagen om 
elevhälsa inom skolväsendet för barn och ungdomar. Ordningen på 
uppräkningen av skolformerna har ändrats. Vidare har den särskilda 
regleringen om sekretess i en kommunal riksinternatskola tagits bort. 
Utbildning som anordnas vid en riksinternatskola utgör enligt 2 kap. 7 § i 
den föreslagna skollagen ”grundskola” respektive ”gymnasieskola” och 
träffas i fortsättningen av dessa begrepp. 

Bestämmelsen i första stycket avser uppgifter inom elevhälsan och 
reglerar sekretess med ett omvänt skaderekvisit. Tillämpningsområdet är 
i princip detsamma som för ”särskild elevvård” enligt hittillsvarande 
lydelse av sekretesslagen. Den enda egentliga förändringen i sak är att 
även uppgifter i sådan elevhälsa som avser specialpedagogisk insats 
faller inom tillämpningsområdet och i fortsättningen omfattas av den 
strängare sekretessen med ett omvänt skaderekvisit. Enligt hittills 
gällande bestämmelser har sekretess med ett rakt skaderekvisit gällt för 
uppgifter i specialpedagogisk stödverksamhet samtidigt som ett omvänt 
skaderekvisit har gällt för uppgifter hos psykolog eller kurator. Som 
tidigare regleras sekretessen för den del av elevhälsan som avser 
medicinska insatser (tidigare skolhälsovården) i 1 § på samma sätt som 
annan hälso- och sjukvård. 
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Även ändringarna i paragrafens andra stycke är en följd av den nya 
elevhälsan som enligt 4 kap. 2 § i den föreslagna skollagen skall finnas 
inom skolväsendet för barn och ungdomar. Med ”särskilt elevstödjande 



 
 

 

 

verksamhet” avses sådant särskilt stöd till enskilda elever som går utöver 
det normala ”stöd” som alla elever får på lektioner eller annars i samband 
med den vanliga undervisningen och sociala samvaron i skolan. Avsikten 
är att sekretessbestämmelsen skall tillämpas på samma sätt som hittills, 
dock med undantag för uppgifter i sådan elevhälsa som avser special-
pedagogisk insats som får en strängare sekretess i och med förändringen 
av första stycket. Om man bortser från den förändringen motsvarar 
sekretessen vad som hittills har gällt för uppgifter i den ”elevvårdande 
verksamheten i övrigt” och för beslut i elevvårdsärende. Uppgifter i den 
vanliga verksamheten som lärare med flera bedriver eller uppgifter om 
betyg och studieresultat omfattas således normalt inte av sekretess enligt 
denna bestämmelse. 

I paragrafens fjärde stycke har hittillsvarande femte stycke lagts in som 
en ny andra mening. I den flyttade bestämmelsen har dock begreppet 
”utbildningsväsendet i övrigt” lags till. Skälet för detta tillägg är att 
sekretessen för specialpedagogiska insatser inom elevhälsa för förskole-
klassen, grundskolan, obligatoriska särskolan, specialskolan, sameskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan regleras i första stycket. 

Till det nya femte stycket har förts bestämmelserna i hittillsvarande 
sjunde stycket. Ändringarna är en följd av dels att begreppet ”skol-
barnsomsorg” utmönstrats i förslaget till skollag, dels bestämmelserna i 
4 kap. 2 § i den föreslagna skollagen om elevhälsa inom skolväsendet för 
barn och ungdomar. När det gäller fritidshemmet följer direkt av 4 kap. 
2 § i den föreslagna skollagen att det för eleverna skall finnas elevhälsa. I 
övrigt gäller den strängare sekretessen i den mån det förekommer 
elevhälsa i de övriga nämnda verksamheterna. 

I den föreslagna skollagen utgör fritidshemmet en del av skolväsendet 
för barn och ungdomar. Därmed omfattas fritidshemmet också av 
bestämmelsen i fjärde stycket som avser uppgifter inom ”utbildnings-
väsendet i övrigt”. Förevarande bestämmelse i femte stycket avser 
emellertid ett större sekretessområde och har en strängare sekretess. 
Därför skall i första hand denna bestämmelse tillämpas när det gäller 
sekretess i fritidshemmet (jfr prop. 1979/80:2, del A, s. 70).  

Utöver det sagda har det femte stycket ytterligare justerats språkligt för 
bättre överensstämmelse med den nya terminologin. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 28.1. 
 

36 § 
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I paragrafen har arbetats in sekretess för uppgifter som förekommer i 
Statens skolverks tillsynsverksamhet. I den nya delen är bestämmelsen 
tillämplig på uppgifter som förekommer hos Statens skolverk i verkets 
tillsynsverksamhet. Tillsynen omfattar bland annat skolväsendet för barn 
och ungdomar och viss annan verksamhet som regleras i den föreslagna 
skollagen. Sekretessen omfattar samtliga uppgifter om enskilds 
personliga förhållanden, oavsett om uppgifterna kommer in till Statens 
skolverk från en skola med offentlig eller enskild huvudman, från 
enskilda personer eller från något annat håll. Sekretessen gäller med ett 
rakt skaderekvisit. Detta innebär en presumtion för offentlighet. Syftet 



 
 

 

 

med sekretessen är att skydda typiskt sett känsliga uppgifter om 
enskildas personliga förhållanden som kommer in till verket i dess 
tillsynsverksamhet. Uppgifter om betyg och studieresultat är typiskt sett 
sådana uppgifter som inte omfattas av sekretess. Uppgifter som Statens 
skolverk tar in i ett beslut blir alltid offentliga. 

Den nya bestämmelsen om sekretess i Statens skolverks tillsyns-
verksamhet innebär att den hittills gällande bestämmelsen i 9 § sjätte 
stycket om sekretess för uppgifter som kommer från fristående skolor 
inte längre behövs. Bestämmelsen får också till följd att regleringen i 
13 kap. 1 § om överförd sekretess i verksamhet som avser tillsyn inte 
längre blir tillämplig på uppgifter om enskildas personliga förhållanden i 
Statens skolverks tillsynsverksamhet (jfr 13 kap. 6 §). Vidare innebär 
förändringarna att det hos Statens skolverk, på samma sätt som hos 
Skolväsendets överklagandenämnd, inte kommer att föreligga någon 
inskränkning av meddelarfriheten för de ifrågavarande uppgifterna. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 28.1. 
 

38 § 
Ändringarna i paragrafens första stycke är en följd av att begreppet 
”förskoleverksamhet” utmönstras i och med den föreslagna skollagen. 
Några förändringar i sak i förhållande till vad som gäller i dag är inte 
avsedd. 

Till skillnad mot tidigare utgör förskolan i den föreslagna skollagen en 
skolform inom skolväsendet för barn och ungdomar. I och med den 
förändringen träffas förskolan även av bestämmelsen om sekretess inom 
utbildningsväsendet i övrigt enligt 9 § fjärde och femte styckena. 
Förevarande paragraf innehåller emellertid ett större sekretessområde och 
ett omvänt skaderekvisit. Därför skall i första hand förevarande paragraf 
tillämpas i förskolan (jfr prop. 1979/80:2, del A, s. 70). 

Paragrafen omfattar även sådan omsorg under tid då förskola eller 
fritidshem inte erbjuds som avses i den nya regleringen i 18 kap. 5 § i 
den föreslagna skollagen. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 28.1. 
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32.4 Förslaget till lag om ändring i lagen (2000:873) om 
registerkontroll av personal inom förskoleverk-
samhet, skola och skolbarnsomsorg 

Lagens rubrik 

Lagens rubrik har ändrats på grund av att begreppen förskoleverksamhet 
och skolbarnsomsorg har utmönstrats ur den föreslagna skollagen. Någon 
saklig ändring är dock inte avsedd. 
 
1 § 
Paragrafen reglerade tidigare registerkontroll i offentligt bedriven 
verksamhet. Bestämmelserna om utbildning med enskild huvudman har 
dock i den nya skollagen integrerats med bestämmelserna om utbildning 
med offentlig huvudman. Det som tidigare betecknades fristående skolor 
ingår alltså i skolväsendet för barn och ungdom. På grund härav reglerar 
paragrafens första stycke nu i stället inom vilka verksamheter i 
skolväsendet för barn och ungdom den som erbjuds en anställning skall 
lämna ett registerutdrag ur det belastningsregister som förs enligt lagen 
(1998:620) om belastningsregister. I förening med de ändringar som nu 
görs i 2 § är dock några sakliga ändringar inte avsedda. 

Det kan särskilt framhållas att verksamheten vid riksinternatskolor, 
som utgjorde en särskild utbildningsform, tidigare reglerades i 
paragrafens tredje stycke (riksinternatskola med kommun som 
huvudman) och i 2 § tredje stycket (riksinternatskola med enskild 
huvudman). Eftersom riksinternatskolorna i den nya skollagen är att anse 
som grundskolor krävs dock framdeles inte heller någon särskild 
reglering vad avser registerkontroll i dessa verksamheter. 

Alltjämt gäller att det är anställningar inom hela verksamheten vid 
skolan som omfattas av kravet på registerkontroll, vilket exempelvis 
innebär att även personer som skall anställas i elevhemsverksamheten vid 
en riksinternatskola skall kontrolleras. Liksom tidigare gäller att endast 
den som erbjuds en anställning skall lämna registerutdrag. Detta innebär 
alltså att inte alla sökande måste lämna registerutdrag utan endast den 
som arbetsgivaren under urvalsprocessen har kommit fram till är den 
lämpligaste. Erbjudandet lämnas under förutsättning att den 
arbetssökande företer ett registerutdrag som huvudmannen finner vara 
tillfredsställande. Liksom tidigare gäller vidare att utdraget får vara högst 
ett år gammalt och att regeringen eller den myndighet regeringen 
bestämmer meddelar föreskrifter om innehållet i ett sådant utdrag med 
stöd av bemyndigandet i 9 § lagen (1998:620) om belastningsregister. En 
mindre språklig justering har också skett. 

I andra stycket har endast en mindre språklig justering skett. 
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Paragrafen har endast ändrats på så sätt att den tidigare hänvisningen till 
1985 års skollag har ersatts av en hänvisning till den nya skollagen. 

2 § 
I paragrafen reglerades tidigare all enskilt bedriven verksamhet i vilken 
registerkontroll skulle ske. Bestämmelserna om utbildning med enskild 
huvudman har dock nu integrerats med bestämmelserna om utbildning 
med offentlig huvudman. Det som tidigare betecknades fristående skolor 
ingår alltså i skolväsendet för barn och ungdom och omfattas således av 
registerkontroll redan på grund av bestämmelserna i 1 §, se 
författningskommentaren till 1 §. På grund härav har vissa justeringar 
skett. I förening med de ändringar som nu sker i 1 § är några sakliga 
ändringar dock inte avsedda.  

Paragrafens första stycke visar att den som erbjuds en anställning inom 
vissa angivna verksamheter som inte ingår i skolväsendet för barn och 
ungdom, på samma sätt som framgår av 1 § första stycket, skall lämna ett 
registerutdrag. 

I andra stycket har endast en mindre språklig justering skett. 
Reglerna i tredje stycket motsvarar tidigare bestämmelser i paragrafens 

första respektive tredje stycke som avsåg enskilda fysiska eller juridiska 
personer som bedrev förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg eller 
förskoleklass respektive den som efter regeringens medgivande bedrev 
viss undervisning för skolpliktiga barn. Hänvisningarna till 1985 års 
skollag respektive lagen (1993:802) om entreprenadförhållanden inom 
skolan har dock ersatts av hänvisningar till bestämmelser i den nya 
skollagen. Bestämmelserna innebär att reglerna om registerkontroll som 
anges i första och andra styckena även kommer att gälla den som har 
ingått ett avtal om att bedriva sådan verksamhet som avses i 16 kap. 2 
och 9 §§ skollagen (2006:000) och den som efter regeringens 
medgivande enligt 16 kap. 5 § skollagen får bedriva undervisning för 
skolpliktiga barn. 

 
5 § 
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32.5 Övriga förslag till lagändringar 

Den nya lagen om bemyndigande att meddela föreskrifter om 
kommuners och landstings medverkan i utbildning är avsedd att ersätta 
lagen (1986:343) med bemyndigande att meddela föreskrifter om 
kommuners och landstingskommuners medverkan i utbildning som i sin 
tur ersatte lagen (1975:160) med bemyndigande att meddela föreskrifter 
om kommuns och landstingskommuns medverkan i utbildning. 
Förarbeten till 1986 års lag finns i prop. 1985/86:117 sid. 14–15. 

Det stora flertalet övriga lagförslag innebär ändringar i lagar som 
tidigare antingen hänvisat till 1985 års skollag eller som innehållit 
begrepp som inte används i den nya skollagen, exempelvis 
förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg eller det offentliga skolväsendet 
för barn och ungdom. Hänvisningar till 1985 års skollag har ersatts av 
hänvisningar till den nya skollagen. Begrepp som inte längre används har 
ersatts av begrepp som överensstämmer med begrepp som används i den 
nya skollagen. Några sakliga ändringar är dock inte avsedda. Även en del 
andra redaktionella ändringar har vidtagits. 

Vad gäller förslaget till lag om ändring i lagen (1986.378) om förlängt 
barnbidrag kan i sammanhanget särskilt framhållas att riksinternat-
skolorna härefter kommer att vara att anse som grundskolor och att 
någon särskild reglering av dessa alltså inte längre är erforderlig. 
Eftersom sameskolan endast skall ge en utbildning motsvarande 
årskurserna 1–6 i grundskolan och en elev i sameskolan alltså inte kan 
uppnå sådan ålder att rätt till förlängt barnbidrag inträder har även 
sameskolan utmönstrats ur lagen om förlängt barnbidrag. 



 

Bilaga 1 Bilaga 1 

Sammanfattning av betänkandet Skollag för kvalitet 
och likvärdighet (SOU 2002:121) 

Inledning (avsnitt 1) 
 
Det lagförslag som kommittén här lämnar består i huvudsak av två delar, 
dels kapitel som avses gälla alla de skolformer som omfattas av lagen, 
dels särskilda kapitel för varje skolform. Under arbetets gång har olika 
utredningar tillsatts som medfört att kommittén inte har kunnat lämna ett 
fullständigt förslag beträffande vissa skolformer. Detta innebär att 
kommittén inte behandlar de delar av skollagen som särskilt avser 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Det har inte heller varit möjligt 
att lämna förslag avseende de kapitel i skollagen som särskilt rör 
vuxenutbildningen 

  
Utvecklingen på skolområdet (avsnitt 2) 
 
Nuvarande skollag 
 
Den nuvarande skollagen trädde i kraft den 1 juli 1986. Den har under 
åren ändrats ett 70-tal gånger för att anpassas till det nya styrsystemet. 
Omfattande förändringar har under tiden också gjorts i 
skolformsförordningarna. I och med införandet av skollagen överfördes 
regleringen av särskolan från omsorgslagen till skollagen. 1991 
upphävdes vuxenutbildningslagen och vuxenutbildningen (komvux, 
särvux och sfi) inordnades i skollagen. Den 1 januari 1998 fördes 
reglerna om förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen så gott som 
oförändrade över från socialtjänstlagen till skollagen Från läsåret 
1998/99 tillkom förskoleklassen. 
 
Den ändrade ansvarsfördelningen 
 
Under 1980- och 90-talet har en mål- och resultatorienterad styrning 
successivt utvecklats. Statsbidragen till skolan har förändrats och kraven 
på lokal uppföljning och utvärdering har skärpts. Nya läroplaner har 
införts, också för förskolan. Nya kursplaner har tillkommit och nationella 
betygskriterier fastställts. Den utveckling i riktning mot decentralisering, 
avreglering och en mera mål- och resultatorienterad styrning som 
inleddes omkring 1990 har lett till att ansvarsfördelningen successivt 
preciserats och olika ansvarsnivåer tydliggjorts: staten, kommunen och 
de professionella på skolenhetsnivån. De senaste åren har regeringen 
framhållit vikten av att arbetet med att bedöma, värdera och utveckla 
kvaliteten i skolan stärks på alla nivåer och i högre grad inriktas mot en 
bedömning av skolverksamhetens kvalitet. Krav på skriftliga årliga 
kvalitetsredovisningar har tillkommit.  
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Integrationen mellan förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem Bilaga 1 
 
Mycket av det utvecklingsarbete som gjorts när det gäller integration 
mellan förskola, förskoleklass, skola och fritidshem har gjorts utan 
statliga regleringar. En ökad samordning och harmonisering av de regler 
som ändå finns för verksamheterna kan ytterligare bidra till att 
integrationen utvecklas.  
 
Framväxt av fristående skolor 
 
Fram till 1990-talets början var antalet fristående skolor litet och 
omfattade endast en halv procent av eleverna i Sverige. Skolornas 
ekonomi baserades huvudsakligen på elevavgifter och i vissa fall 
statsbidrag. Under 1990-talets första år ökade föräldrarnas möjligheter att 
välja annan kommunal skola för sina barn. Därefter utvecklades också 
möjligheterna att välja en fristående skola. Bidragsbestämmelserna 
ändrades och elevens hemkommun blev skyldig att betala bidrag för en 
elev i fristående skola. Läsåret 2001/2002 gick fem procent av 
grundskoleeleverna och fem procent av gymnasieeleverna i fristående 
skolor. Variationerna är stora mellan olika kommuner.  
 
Utgångspunkter för en ny skollag (avsnitt 3) 
 
Kommittén vill genom sina förslag främja utbildningens kvalitet och 
likvärdighet för olika åldersgrupper och olika huvudmän genom 
bestämmelser om  
– ett enhetligt och gemensamt skolväsende för alla skolformer,  
– kvalitetsarbetet i skolorna,  
– tydliga ansvarsförhållanden mellan huvudmän och profession,  
– delaktighet och rättssäkerhet för eleverna,  
– en god arbetsmiljö och trygghet i skolan,  
– fristående skolor som blir enskilda skolor inom skolväsendet samt  
– skärpt tillsyn och sanktioner.  

 
Förstärkt målstyrning (avsnitt 4) 
 
Målstyrningens gränser 
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Skolan har under de senaste decennierna genomgått betydande 
förändringar. Strävan har varit att i allt högre grad överlämna frågor om 
hur skolan skall organiseras till huvudmän och de professionella på varje 
skolenhet. En reformstrategi med avreglering och decentralisering hade 
börjat tillämpas inom den offentliga förvaltningen. Syftet var att 
effektivisera verksamheten genom minskad detaljreglering, ökad 
decentralisering, ökad målstyrning och ökad lokal frihet. Enligt 
direktiven skall kommitténs arbete med översynen av skollagstiftningen 
bl.a. syfta till att åstadkomma en förstärkt målstyrning. En förstärkt 
målstyrning kan, anser kommittén, tolkas på två sätt. Å ena sidan kan det 
betyda att målstyrningen skall förtydligas på de och i de avseenden den 
visat sig inte fungera tillfredsställande. Å andra sidan kan det betyda att 
målstyrningen skall renodlas och rester av den gamla regelstyrningen 



 

rensas ut. Målstyrningen kan dock, enligt kommittén, aldrig drivas så 
långt att likvärdigheten urholkas och inte heller så att elevernas 
rättssäkerhet äventyras. Regeringen har angett som utgångspunkt för 
kommitténs arbete att ansvarsfördelningen mellan stat och kommun 
ligger fast. Detta sätter vissa gränser för hur omfattande utrensningen av 
regler kan bli.  

Bilaga 1 

 
Styrningen av utbildningen i framtiden 
 
Den författningstekniska översynen av skollagen ger möjlighet till en 
minskning av författningsmassan i de olika skolformskapitlen och 
framförallt i skolformsförordningarna. Återstående regelsystem bör så 
långt möjligt gälla alla huvudmän för att garantera likvärdighet och 
rättssäkerhet för eleverna oavsett om de går i en offentlig eller enskild 
skola.  
 
Ansvarsfördelningen inom utbildningen 
 
Huvudmannen har ett övergripande ansvar för utbildningen. 
Ansvarsfördelningen mellan huvudmän och profession ligger fast och 
förtydligas. Professionens ansvar binds så långt möjligt till personal med 
föreskriven utbildning. Rektors åligganden preciseras.  
 
Det lokala ansvaret för planering, uppföljning och utvärdering 
 
Regleringen av skolplan och arbetsplan upphör. Detta innebär inte att 
huvudmän och skolor fritas från ansvaret att ha en planering av sin 
verksamhet. Kommittén föreslår i stället en allmän föreskrift om att varje 
skolhuvudman och skolenhet, offentlig såväl som enskild, skall 
systematiskt följa upp och utvärdera sin verksamhet och på basis härav 
årligen upprätta skriftliga kvalitetsredovisningar. Ett sådant arbete 
förutsätter att huvudmannen och skolenheten planerar sina verksamheter. 
Det skall finnas för elever och vårdnadshavare väl kända rutiner för 
hantering och utredning av klagomål. En tydlig information om vart de 
skall vända sig med klagomål och en intern ansvarsfördelning hos 
huvudmannen underlättar för huvudmannen att i ett tidigt skede utöva sin 
interna kontroll. Genom denna föreskrift kan dessutom elevers 
rättssäkerhet komma att öka.  

 
Lagstiftningens struktur (avsnitt 5) 
 
En ny skollag 
 
Nuvarande skollag har blivit svåröverskådlig till följd av de stora 
förändringar som skett inom flera utbildningsområden. Bestämmelserna i 
skollagen bör, enligt kommittén, så långt möjligt vara desamma för all 
offentligt finansierad skolverksamhet. Även detta ställer krav på en 
ändrad struktur på skollagen. Förändringen av skollagens uppbyggnad 
tydliggör även förskolans och fritidshemmens roll inom 
utbildningsväsendet.  
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Rättighets- och skyldighetslagstiftning Bilaga 1 
 
I lagtexten eftersträvas att uttrycket elevs rätt, rättighet eller motsvarande 
endast används då det föreligger möjlighet till förvaltningsbesvär.  

 
Harmonisering av föreskrifter i skollag, skolformsförordningar och 
läroplaner 
 
Terminologin görs enhetlig med utgångspunkt i de i skollagen fastlagda 
termerna. Bestämmelser som bör vara gemensamma för alla skolformer 
har förts över till kapitlet om allmänna föreskrifter för utbildningen inom 
skolväsendet i den nya skollagen. Dit hör även bestämmelser av 
betydelse för elevernas rättssäkerhet. Vidare föreslås en avreglering av 
organisatoriska bestämmelser i förordningarna. En följd härav blir att 
cirka hälften av bestämmelserna i skolformsförordningarna kan slopas.  
 
Vissa grundläggande principer (avsnitt 6) 
 
I detta avsnitt redovisas inledningsvis ett antal internationella 
överenskommelser och konventioner vilka Sverige antagit. Kommittén 
föreslår därefter att i skollagen införs en bestämmelse som föreskriver att 
när åtgärder rör barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa 
kräver. Vidare föreslås dels att när en åtgärd rör ett barn skall barnets 
inställning så långt som möjligt klarläggas, dels att hänsyn därvid skall 
tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. 
Bestämmelser om lika tillgång och likvärdig utbildning skall finnas även 
i en ny skollag Vidare föreslås en definition av begreppet bosatt i landet.  
 
Fristående skolor blir enskilda skolor i skolväsendet (avsnitt 7) 
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Kommittén har strävat efter att skapa ett skolväsende som omfattar alla 
offentligt finansierade skolor och där samma bestämmelser så långt 
möjligt skall gälla för skolorna oavsett om huvudmannen är kommunal, 
statlig eller enskild. Därigenom blir begreppet fristående skolor 
missvisande. Kommittén föreslår i stället beteckningen enskild skola. De 
enskilda skolorna skall följa de nationella läroplanerna och kursplanerna. 
I skollagen anges ämnen och den totaltid som skall erbjudas eleverna vid 
enskilda skolor, dvs. samma reglering som för de offentliga skolor som 
nu ingår i timplaneförsöket. Ett lokalt utrymme för egna ämnen föreslås 
för både offentliga och enskilda skolor. Enskilda skolor skall följa det 
nationella betygssystemet. Bestämmelser införs som för både offentliga 
och enskilda skolor att, i vissa fall, utfärda intyg istället för betyg. 
Möjligheten för enskilda skolor att ha en konfessionell inriktning 
bibehålls. Villkoren för godkännande och rätt till bidrag blir enhetliga för 
alla skolformer för barn och ungdom. En enskild huvudman som 
uppfyller kraven skall godkännas och därmed få rätt till bidrag. 
Skolverket prövar ansökan om godkännande utom när det gäller enskild 
förskola eller sådan enskild förskoleklass som inte anordnas vid enskild 
grundskola eller motsvarande. I dessa fall prövas ansökan av kommunen. 
Den myndighet som beslutar om godkännande kan också efter tillsyn 
besluta om återkallande av godkännandet.  



 

Skolans personal (avsnitt 8) Bilaga 1 
 

Rektors uppgifter förtydligas i skollagen. Rektorn skall leda och 
samordna det pedagogiska arbetet inom sitt verksamhetsområde och 
därvid besluta om enhetens inre organisation. Ett betydande antal 
detaljbestämmelser i skolförordningarna som i dag reglerar rektors 
uppgifter och beslutsfattande kan tas bort. Rektor skall även i framtiden 
ha en direkt i författning utpekad beslutanderätt i sådana frågor som rör 
enskilda elever och som ofta har karaktär av myndighetsutövning. Rektor 
får också möjlighet att delegera uppgifter och beslut inom lednings- och 
samordningsansvaret. Vid skolenheterna skall det finnas lärare som 
ansvarar för undervisningen. Endast lärare med föreskriven utbildning 
eller lärare med tillsvidareanställning bör ges ansvaret för betygsättning. 
Förskollärare och fritidspedagoger som i lagen omfattas av begreppet 
lärare skall användas för undervisningen i förskola och fritidshem. 
Bestämmelserna om behörighet och villkor för anställning som lärare 
skall gälla även för förskola och fritidshem. Även personal med annan 
utbildning eller erfarenhet kan som i dag arbeta med undervisning och 
omsorg i förskolan och fritidshemmet.  
 
Elevernas inflytande och rättssäkerhet (avsnitt 9) 
 
Elevernas inflytande 
 
Ökad målstyrning innebär i kommitténs förslag avreglering också vad 
gäller formerna för elevernas inflytande. Kommittén menar att 
elevinflytandet inte kan utvecklas genom nationella föreskrifter som 
reglerar elevinflytandet i organisatoriska termer. Bestämmelser av 
organisatorisk karaktär i nuvarande skolformsförordningar bör därför tas 
bort. Bestämmelserna skall gälla alla skolformer som omfattas av 
skollagen, dvs. även för de yngsta eleverna, med erforderlig anpassning 
efter deras ålder och mognad. Kommittén är medveten om att de 
bestämmelser som föreslås inte till alla delar kan gälla fullt ut för de 
yngsta barnen. Det är ändå viktigt att redan små barn görs delaktiga och 
successivt skolas in i ett demokratiskt förhållningssätt. Elevernas rätt att 
medverka i arbetet med skolenhetens planering och kvalitetsredovisning 
förstärks. Elevernas företrädare skall vidare informeras inför för eleverna 
viktiga förändringar och ges tillfälle att lägga fram sina synpunkter innan 
beslut fattas i sådana frågor.  
 
Information om elevens utveckling och bedömning av studieresultat 
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Enhetliga bestämmelser om utvecklingssamtal tas in i skollagen. 
Överenskommelser som görs vid samtalen skall på begäran av eleven 
eller elevens vårdnadshavare dokumenteras. Rättssäkerheten vid 
betygsättning skall stärkas.  Det sker bl.a. genom att bestämmelser om 
grunden för betygsättning och vem som sätter betyg tas in i skollagen. 
Eleverna ges möjlighet att begära omprövning av betyg på avslutat ämne, 
ämnesblock eller kurs. Begäran om omprövning skall göras hos rektor 
inom en vecka från det eleven fick del av betyget. Den genomförs av 
rektor och en annan lärare än den som satt betyget. Denna lärare skall 



 

komma från en annan skolenhet. Omprövningen skall grundas på det 
studieresultat som låg till grund för betyget. För att nytt betyg skall 
kunna sättas skall rektor och lärare vara eniga. 

Bilaga 1 

 
Rätt till överklagande 
 
För att stärka elevernas rättssäkerhet införs ökade möjligheter till 
förvaltningsbesvär, t.ex. avseende beslut om skolskjuts och 
åtgärdsprogram.  
 
Vårdnadshavares ansvar och underårig elevs rätt att föra sin egen talan 
 
Elever som fyllt 16 år har rätt att själva föra sin talan i ärenden och 
överklaganden enligt skollagen. Denna rätt gäller även ansökan till 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan och överklaganden av sådana 
ärenden även om eleven inte uppnått 16 års ålder.  
 
Skolans information till myndiga elevers föräldrar 
 
I skollagen föreskrivs en skyldighet för skolan att informera en elevs 
föräldrar om eleven är frånvarande i sådan utsträckning att det kan 
påverka rätten till studiehjälp. Informationsskyldigheten gäller även om 
eleven fyllt 18 år.  
 
Elevernas utveckling mot målen (avsnitt 10) 
 
Lärande och personlig utveckling 
 
Alla elever skall ges den ledning och stimulans som behövs i deras 
lärande och personliga utveckling för att de skall kunna utvecklas så 
långt som möjligt i enlighet med utbildningens mål. Detta skall komma 
till uttryck i skollagen och gälla samtliga skolformer. Ett nytt 
verksamhetsområde, elevhälsa, införs i skollagen. I elevhälsan ingår 
omvårdnad samt medicinska, psykologiska, sociala och 
specialpedagogiska insatser. För verksamheten skall finnas tillgång till 
personal med sådan kompetens att elevens behov kan tillgodoses.  
 
Särskilt stöd 
 
Skollagen skall utöver en generell regel om lärande och personlig 
utveckling enligt ovan också innehålla bestämmelser om särskilt stöd. 
Förslaget stärker elevens rätt och anger en arbetsprocess som rektor är 
skyldig att följa. En utredningsskyldighet av elevens behov av särskilt 
stöd skrivs in i lagen. För en elev som då befinns ha rätt till stöd skall ett 
åtgärdsprogram utarbetas och fastställas av rektor eller den rektor utser. 
Beslut om särskilt stöd skall kunna överklagas genom förvaltningsbesvär. 
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Elevhälsans medicinska insatser Bilaga 1 
 
De medicinska insatserna inom elevhälsan skall även i framtiden regleras 
i skollagen. I skollagen införs en hänvisning till socialtjänstlagens 
bestämmelse om anmälningsskyldighet av förhållande som kan innebära 
att socialnämnden behöver ingripa till en underårigs skydd.  
 
Skolans arbetsmiljö (avsnitt 11) 
 
Arbetsmiljön i skolan 
 
I skollagens kapitel med allmänna föreskrifter införs en bestämmelse vari 
erinras om att i arbetsmiljölagen finns föreskrifter om krav på en god 
arbetsmiljö. Det utvidgade utbildningsbegrepp som kommittén föreslår 
bör få till konsekvens att arbetsmiljölagen omfattar även elever i förskola 
och fritidshem. Vilka förändringar i arbetsmiljölagen som detta kan 
föranleda bör, enligt kommittén, dock övervägas inom ramen för den 
översyn som regeringen aviserat i syfte att förtydliga elevernas inflytande 
över sin arbetsmiljö.   

 
Trygghet och arbetsro i skolan 
 
I skollagen införs bestämmelser som ger rektor och lärare möjlighet att i 
akuta situationer vidta tillfälliga åtgärder för att tillförsäkra alla elever en 
trygg skolmiljö och studiero och för att komma tillrätta med elever som 
uppträder störande eller hotfullt. Föremål som är störande eller som utgör 
ett hot mot säkerheten skall kunna omhändertas. Förslaget ersätter 
nuvarande förordningsbestämmelser om disciplinära åtgärder. Särskilda 
bestämmelser om avstängning från undervisningen och förvisning från 
utbildningen av elever i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och i 
utbildningarna för vuxna skall finnas i skollagen i respektive kapitel för 
dessa skolformer.  
 
Skolformer (avsnitt 12) 
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Förskolan blir en egen skolform inom skolväsendet och regleras i ett eget 
kapitel. Förslaget tydliggör förskolans roll som första steget i det 
livslånga lärandet. Bestämmelser i skollagen som gäller för skolväsendet 
blir tillämpliga också på förskolan. Förskoleklassen behåller sin ställning 
som en egen skolform. Bestämmelser samordnas så långt möjligt med 
vad som gäller eller föreslås för grundskolan och motsvarande 
skolformer. Förslaget skapar enhetliga regler och underlättar 
integrationen mellan förskoleklass, skola och fritidshem. Fritidshemmet 
föreslås ingå i skolväsendet och utgör en frivillig utbildning som 
kompletterar förskoleklassen, grundskolan och motsvarande utbildningar. 
Fritidshemmet regleras i respektive skolformskapitel. Nyheter som 
föreslås i är bl.a. tydligare regler om elevernas möjlighet att välja 
skolenhet. Bestämmelserna samordnas med val av förskoleklass. Om det 
föreligger särskilda skäl öppnas en möjlighet att flytta en elev till en 
annan skolenhet. Sådana skäl kan föreligga t.ex. för att tillgodose andra 
elevers rätt till en trygg skolmiljö. Skolskjuts utformas som en 



 

Bilaga 1 överklagbar rätt för eleven och preciseras till att avse transport mellan 
bostaden den adress där eleven är folkbokförd och den plats där 
utbildningen bedrivs. Rätten till utbildning i grundskolan och 
motsvarande skolformer där skolplikten kan fullgöras knyts mer än i dag 
till om eleven uppnått såväl kunskapsmålen i kursplanerna som 
läroplanens övergripande mål. Eleverna i grundskolan har rätt att gå 
ytterligare två läsår efter det att skolplikten upphörde, om de inte har nått 
upp till kunskapsmålen för skolformen. Den obligatoriska särskolan skall 
benämnas grundsärskolan. Den skall ha två inriktningar, nämligen 
utbildning i ämnen och utbildning inom ämnesområden. Begreppet 
träningsskola tas bort. Grundsärskolan föreslås omfatta nio årskurser med 
möjlighet att gå ytterligare två läsår efter det att skolplikten upphörde, 
oberoende av huruvida eleverna nått målen eller inte. Största möjliga 
enhetlighet och följsamhet gentemot vad som föreslås för grundskolan 
har i övrigt efterstävats. Elevernas rätt att välja skola utvidgas. 
Bestämmelserna för specialskolan och sameskolan skall så långt möjligt 
överensstämma med bestämmelserna för övriga skolformer. 
Specialskolan skall dock även i framtiden omfatta tio årskurser. 
Möjlighet till enskild sameskola införs.  

 
Särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet 
(avsnitt 13) 
 
Skollagen bör, i likhet med den nu gällande, innehålla ett kapitel där 
bestämmelser samlas för verksamheter som i något avseende ersätter 
eller kompletterar sådana delar av skolväsendet som får sin reglering i 
skollagen. I 17 kap. i kommitténs lagförslag finns bestämmelser om 
familjedaghem, öppen förskola och öppen fritidsverksamhet, vissa 
verksamheter för barn på sjukhus, särskild undervisning (på sjukhus eller 
motsvarande), utbildning vid särskilda resurscenter, utbildning vid 
särskilda ungdomshem, annat sätt att fullgöra skolplikten (s.k. 
hemundervisning) samt slutligen bestämmelser om internationella skolor 
och fristående skolor som inte uppbär bidrag från det allmänna men där 
skolplikten kan fullgöras.  
 
Utbildning på entreprenad (avsnitt 14) 
 
Nuvarande regler om entreprenad förtydligas och sammanförs till ett 
kapitel i skollagen med så långt möjligt enhetliga bestämmelser. Dessa 
förs in i 16 kapitlet. Möjlighet att lägga ut utbildning på entreprenad bör 
bli föremål för särskild utredning. Därvid bör också utredas om 
kommuner skall kunna lägga ut utbildning på entreprenad även till andra 
kommuner, landsting och statliga organ.  
 
Tillsyn och sanktioner (avsnitt 15) 
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Skolverkets tillsynsansvar skall regleras i skollagen. Tillsynen omfattar 
efterlevnaden av skollagen, föreskrifter som meddelats med stöd av lagen 
och föreskrifter om utbildningen som kan finnas i andra författningar. 
Tillsynsansvaret för enskild verksamhet som godkänns av kommunen 
ligger dock kvar på kommunen. Skolverket får vidare rätt att förelägga 



 

huvudman för verksamhet som står under verkets tillsyn att fullgöra sina 
åligganden. Föreläggandet skall kunna förenas med vite.  

Bilaga 1 

 
Skolväsendets överklagandenämnd (avsnitt 16) 
 
Grundläggande föreskrifter om Skolväsendets överklagandenämnd tas in 
i skollagen. Detta görs för att säkerställa att en prövning vid nämnden 
uppfyller Europakonventionens krav på rätt till domstolsprövning. 
 
Konsekvenser av förslagen (avsnitt 17) 
 
Det har inte ingått i kommitténs uppdrag att föreslå kostnadsdrivande 
reformer. Kommittén har däremot ansett att förslagen om behörighet att 
sätta betyg, omprövning av betyg samt möjligheten att överklaga 
åtgärdsprogram är motiverade med hänsyn bl.a. till uppdraget att stärka 
elevernas rättssäkerhet. Kommittén har också pekat på frågor där en 
förändring skulle vara angelägen. Sådana reformer skulle innebära ökade 
skyldigheter för kommunerna vilket medför kostnader som kommunerna 
skall kompenseras för. Kommittén har därför inte lämnat några förslag i 
dessa delar. Det gäller t.ex. skyldighet för kommunerna att erbjuda alla 
barn från ett års ålder förskola. En sådan reform skulle vara en logisk 
följd av att förskolan blir en skolform. Ett annat område gäller 
skyldigheten att erbjuda alla elever fritidshem. Det skulle också vara en 
följd av att fritidshemmet blir en utbildning som knyts till den 
huvudverksamhet där eleven går dvs. förskoleklass, grundskola eller 
motsvarande skolform. Kommittén har också pekat på några situationer 
där rätt till skolskjuts ånyo bör övervägas. I avsnittet behandlar 
kommittén även förslagets konsekvenser för små företags 
arbetsförutsättningar. 
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Bilaga 2 Bilaga 2 

1999 års skollagskommittés förslag till skollag 

 
Förslag till skollag (0000:0000) 
 
Härigenom föreskrivs följande. 
 
1 kap. Inledande bestämmelser 
 
Tillämpningsområde 

 
1 § Denna lag innehåller bestämmelser om utbildning inom skolväsendet 
som anordnas av det allmänna eller av enskilda.  

Skolväsendet omfattar följande skolformer 
– förskola 
– förskoleklass 
– grundskola 
– grundsärskola 
– specialskola 
– sameskola 
– gymnasieskola 
– gymnasiesärskola 
– kommunal vuxenutbildning 
– vuxenutbildning för utvecklingsstörda 
– svenskundervisning för invandrare 
 

I skolväsendet ingår också utbildning i fritidshem som komplement till 
förskoleklassen och de skolformer i vilka skolplikt kan fullgöras. 

I 17 kap. finns bestämmelser om utbildning och annan pedagogisk 
verksamhet som bedrivs i stället för utbildning inom skolväsendet. För 
sådan verksamhet gäller bestämmelser i denna lag i den omfattning detta 
framgår av särskilda bestämmelser. 

 
Definitioner 
 
2 § I denna lag avses med 

– elever: barn, ungdomar och vuxna som deltar i utbildning enligt 
denna lag, 

– undervisning: sådana målstyrda processer som under lärares ledning 
syftar till inhämtande av kunskaper och värden, 

– skolenhet: av skolhuvudman organiserad enhet omfattande 
verksamhet i en eller flera skolbyggnader som ligger nära varandra och 
till enheten knuten verksamhet som inte bedrivs i skolbyggnad, 

– enskild: bolag, förening, stiftelse, registrerat trossamfund och enskild 
individ 
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Övergripande mål Bilaga 2 
 

3 § Utbildningen syftar till att ge kunskaper och färdigheter samt att 
främja en allsidig personlig utveckling och en livslång lust att lära. 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja 
barns och ungdomars harmoniska utveckling till ansvarskännande 
människor och samhällsmedlemmar samt att ge vuxna möjlighet till en 
stärkt ställning i arbetslivet och i det kulturella och politiska livet. 

Utbildningen skall vidare främja förståelsen för andra länder och för 
internationella förhållanden samt respekten för vår gemensamma miljö. 
Den skall också ge eleverna ett historiskt och ett etiskt perspektiv. 

 
4 § All utbildning skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar såsom människolivets okränkbarhet, 
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 
mellan kvinnor och män samt solidaritet människor emellan.  

Var och en som verkar inom utbildningen skall främja aktning för 
varje människas egenvärde och aktivt motverka alla former av kränkande 
behandling. 

 
5 § Utbildningen i en offentlig skola skall vara icke-konfessionell.  

En enskild skola kan, inom ramen för vad som sägs i 3 och 4 §§, ha en 
konfessionell inriktning 

 
6 § När åtgärder rör barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets 
bästa kräver.  

Barnets inställning skall så långt det är möjligt klarläggas. Hänsyn 
skall tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad. 

 
Lika tillgång till utbildning 

 
7 § Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist 
samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning 
i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna lag. 
 
Likvärdig utbildning 
 
8 § Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig varhelst den 
anordnas i landet. 
 
Läroplan m.m. 
 
9 § För varje skolform och för fritidshemmet gäller en läroplan. 
Regeringen fastställer läroplanen. 

 
10 § Utbildningen skall vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt 
på beprövad erfarenhet. 
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2 kap. Huvudmän och ansvarsfördelning Bilaga 2 
 

Skolhuvudmän 
 

Kommuner 
1 § Kommuner är huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal 
vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda och 
svenskundervisning för invandrare.  

I varje kommun skall det finnas en eller flera nämnder som skall 
fullgöra kommunens uppgifter enligt denna lag 

 
Landsting 
 
2 § … (Utformningen beror av Gymnasiekommitténs 
ställningstaganden.) 

 
Staten 

 
3 § Staten är huvudman för specialskola och sameskola samt fritidshem 
vid en skolenhet med specialskola eller sameskola. 

 
Enskilda 

 
4 § Enskilda får godkännas som huvudmän för förskola, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, fritidshem, 
gymnasieskola och gymnasiesärskola. Ett godkännande skall avse 
utbildning av bestämd omfattning vid en viss skolenhet. 

Godkännande skall lämnas om 
1. huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller 

för utbildningen, och 
2. utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder för det offentliga 

skolväsendet. 
Utbildning som avses i andra stycket innefattar även fritidshem som 

huvudmannen är skyldig att anordna enligt 6–10 kap. 
 
5 § Ärenden om godkännande enligt 4 § prövas av Skolverket i fråga om 
grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och 
gymnasiesärskola. Skolverket prövar också ärenden om förskoleklass 
som anordnas vid en skolenhet med grundskola, grundsärskola, 
specialskola eller sameskola.  

Ärenden om förskola och om förskoleklass i andra fall än som avses i 
första stycket prövas av den kommun där verksamheten skall bedrivas. 
 
Övergripande ansvar för utbildningen 

 
6 § Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet 
med bestämmelserna i denna lag, föreskrifter som har meddelats med 
stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i 
annan författning 
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Ledningen av utbildningen och ansvaret för undervisningen Bilaga 2 
 

7 § Vid skolenheterna skall det finnas rektorer. Det åligger rektorn 
särskilt att verka för att utbildningen utvecklas. 
 
8 § Rektorn skall leda och samordna det pedagogiska arbetet inom sitt 
verksamhetsområde.  

Rektorn beslutar därvid om enhetens inre organisation och fattar i 
övrigt de beslut som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag eller 
annan författning. 

En rektor får uppdra åt en sådan befattningshavare vid skolenheten 
som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda 
ledningsuppgifter och besluta i frågor som avses i andra stycket. Rektors 
beslutanderätt enligt särskilda föreskrifter får dock överlåtas till annan 
endast om det anges särskilt i dessa föreskrifter. 
 
9 § Vid skolenheterna skall det finnas lärare som ansvarar för 
undervisningen. 

 
10 § Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och 
erfarenhet har pedagogisk insikt. 
 
11 § Huvudmannen är skyldig att för undervisningen använda lärare, som 
har en utbildning avsedd för den undervisning de i huvudsak skall 
bedriva.  

Undantag får göras endast om personer med sådan utbildning inte finns 
att tillgå eller det finns något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna.  

Uppgifter som avser betygsättning får endast utföras av lärare som 
uppfyller kraven enligt 13 eller 14 §. 
 
12 § Huvudmannen skall sträva efter att för undervisning anställa lärare 
som har forskarutbildning. 
 
13 § Behörig att anställas som lärare utan tidsbegränsning är den som har 
svensk lärarexamen, som regeringen med stöd av 1 kap. 11 § 
högskolelagen (1992:1434) har meddelat föreskrifter om, eller 
motsvarande äldre utbildning, med huvudsaklig inriktning på den 
undervisning anställningen avser, eller den som har utländsk 
lärarutbildning och för vilken Högskoleverket har utfärdat 
behörighetsbevis.  

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna 
i första stycket för skolor med speciell pedagogisk inriktning. 

 
14 § Den som inte är behörig enligt 13 § får ändå anställas som lärare 
utan tidsbegränsning om 

1. det saknas sökande som uppfyller kraven på behörighet, 
2. det finns särskilda skäl, 
3. sökanden har motsvarande kompetens för den undervisning som 

anställningen avser och 
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4. det dessutom finns skäl att anta att sökanden är lämpad att sköta 
undervisningen. 



 

 Bilaga 2 
15 § Den som inte uppfyller kraven enligt 13 eller 14 § får anställas för 
att utföra läraruppgifter för högst ett år i sänder. 

 
Elevhälsan 

 
16 § Elevhälsan är främst förebyggande. Den skall omfatta omvårdnad 
samt medicinska, psykologiska, sociala och specialpedagogiska insatser.  

För elevhälsans verksamhet skall det finnas tillgång till personal med 
sådan kompetens att elevernas behov kan tillgodoses. 
 
17 § Huvudmannen skall erbjuda varje elev i förskoleklassen, 
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan minst tre 
allmänna hälsokontroller. Dessa skall vara jämnt fördelade under 
skoltiden. Eleven skall dessutom mellan de allmänna hälsokontrollerna 
erbjudas kontroll av syn och hörsel och andra begränsade 
hälsokontroller. Varje elev i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 
skall erbjudas minst en allmän hälsokontroll.  

Elever som avses i första stycket får vid behov anlita elevhälsan för 
enkla sjukvårdsinsatser.  

För medicinska insatser enligt första och andra stycket skall det finnas 
skolläkare. 
 
Kompetensutveckling 

 
18 § Huvudmannen skall se till att personalen ges möjligheter till 
kompetensutveckling. 

 
Registerkontroll 
 
19 § Den som erbjuds en anställning inom sådan verksamhet som 
regleras i 5–10 kap. skall till den som erbjuder anställningen lämna ett 
utdrag ur det register som förs enligt lagen (1998:620) om 
belastningsregister. Utdraget skall vara högst ett år gammalt. Regeringen 
meddelar föreskrifter om innehållet i ett sådant utdrag.  

Den som inte har lämnat ett registerutdrag enligt första stycket får inte 
anställas. 
 
20 § Trots bestämmelserna i 19 § får den som inom ett år erbjuds en 
förnyad anställning hos samma arbetsgivare anställas utan att han eller 
hon lämnat ett registerutdrag enligt 19 § första stycket. 
 
21 § På begäran av den som lämnat ett registerutdrag skall detta 
återlämnas i original. 
 
3 kap. Allmänna föreskrifter för utbildning inom skolväsendet 
 
Kvalitetssäkring 
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1 § Varje huvudman skall systematiskt följa upp och utvärdera sin 
verksamhet och på basis härav årligen upprätta en skriftlig 



 

Bilaga 2 kvalitetsredovisning. Denna redovisning skall innehålla dels en 
bedömning av i vilken utsträckning de nationella målen för utbildningen 
har förverkligats, dels en redogörelse för vilka åtgärder som kommer att 
vidtas för ökad måluppfyllelse. 

 Vad som föreskrivs i första stycket för varje huvudman gäller även för 
varje skolenhet.  

Planering och kvalitetsredovisning vid skolenheten skall genomföras 
under medverkan av lärare, övrig personal och valda företrädare för 
elever och, för utbildning i vilken skolplikt kan fullgöras, även 
företrädare för elevernas vårdnadshavare. I förskolan och i 
förskoleklassen skall i stället för elever valda företrädare för elevernas 
vårdnadshavare ges möjlighet att medverka. 
 
2 § Om huvudmannen vid sin uppföljning och utvärdering upptäcker 
brister i verksamheten skall denne se till att erforderliga åtgärder vidtas.  

Huvudmannen skall också ha för elever och vårdnadshavare välkända 
rutiner för att ta emot och utreda klagomål. 
 
Arbetsmiljön 
 
3 § I arbetsmiljölagen (1977:1160) finns bestämmelser om kraven på en 
god arbetsmiljö.  

I vissa frågor som rör arbetsmiljön i skolan finns dessutom särskilda 
bestämmelser i denna lag. 
 
4 § Rektorn får vidta de tillfälliga åtgärder som behövs för att tillförsäkra 
eleverna trygghet och studiero eller för att komma tillrätta med en elevs 
uppträdande i skolan. 
 
5 § Lärare får under pågående undervisning vidta nödvändiga åtgärder 
för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma 
tillrätta med en elevs uppträdande. 
 
6 § Rektor eller lärare får omhänderta föremål som är störande för 
skolverksamheten eller kan utgöra en fara för säkerheten i skolan.  

Ett omhändertaget föremål skall återlämnas senast vid skoldagens slut 
om inte särskilda skäl föranleder något annat. 
 
Lokaler och utrustning 
 
7 § För utbildningen skall det finnas de lokaler och den utrustning som 
behövs för att syftet med utbildningen skall kunna uppfyllas. 
 
Elevinflytande 
 
8 § Varje elev skall ha inflytande över hur hans eller hennes utbildning 
utformas och stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla 
utbildningen. Skolan skall ge tillfälle för eleverna att under skoltid 
behandla frågor av gemensamt intresse samt även i övrigt stödja och 
underlätta elevernas och deras sammanslutningars arbete med 
inflytandefrågor.  
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Elevernas inflytande skall anpassas efter deras ålder och mognad. Den 
närmare utformningen av elevernas inflytande skall anges i samband med 
den planering av verksamheten som föreskrivs i 1 § tredje stycket. 

Bilaga 2 

 
9 § Eleverna skall informeras om sin rätt till inflytande och om 
huvuddragen i de bestämmelser som reglerar utbildningen. 

Eleverna skall fortlöpande hållas informerade i frågor som rör dem.  
De elever som valts till företrädare för andra elever skall informeras 

inför för eleverna viktiga förändringar i utbildningen eller verksamheten i 
övrigt och ges tillfälle att lägga fram sina synpunkter innan beslut fattas i 
sådana frågor. 

 
10 § Av 6 kap. 18 § arbetsmiljölagen (1977:1160) följer att en elev som 
utsetts till elevskyddsombud skall få den ledighet från skolarbetet som 
behövs för uppdraget. Även den elev som valts av andra elever för att 
företräda dem i frågor om utbildningen skall beviljas den ledighet från 
skolarbetet som uppdraget kräver.  

Elevföreträdare skall, om de så önskar, ges särskilt stöd i skolarbetet 
för att de skall kunna fullgöra sitt uppdrag. 

 
Elevernas utveckling mot målen 
 
11 § Alla elever skall ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt 
lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina behov och 
förutsättningar skall kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 
utbildningens mål.  

Elevernas utveckling skall stödjas genom elevhälsan. 
 
12 § Om det genom uppgifter från skolans personal, eleven, elevens 
vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att 
eleven inte kommer att nå de mål som minst skall uppnås, skall rektorn 
se till att elevens behov av stödåtgärder utreds. Behov av särskilt stöd 
skall även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin 
skolsituation. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd skall 
han eller hon ges sådant stöd.  

För elever i skolformer i vilka skolplikt kan fullgöras samt i 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan skall särskilt stöd ges på det sätt 
och i den omfattning som behövs för att eleven skall ha möjlighet att nå 
de mål som skall ha uppnåtts enligt läroplan och kursplaner.  

För elever i de skolformer som riktar sig till vuxna gäller särskilda 
bestämmelser. 
 
Åtgärdsprogram 
 
13 § För en elev som enligt 12 § har rätt till särskilt stöd skall ett 
åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet skall framgå hur behoven ser 
ut, hur de skall tillgodoses samt hur åtgärderna skall följas upp och 
utvärderas.  

Eleven och elevens vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta vid 
utarbetandet av programmet.  
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Rektorn eller den rektorn utser beslutar om åtgärdsprogrammet. 



 

Former för särskilt stöd Bilaga 2 
 
14 § Särskilt stöd får ges istället för den undervisning eleven annars 
skulle ha deltagit i eller som komplement till denna och skall i första 
hand ges inom den elevgrupp som eleven tillhör. Om det finns särskilda 
skäl får stödet ges i en annan elevgrupp eller enskilt. 
 
15 § Om åtgärder enligt 12–14 §§ för en skolpliktig elev inte i rimlig 
grad kan anpassas efter elevens behov och förutsättningar får rektorn 
besluta om avvikelser från de mål som annars gäller för utbildningen 
(anpassad studiegång). 
 
Information om elevens utveckling och bedömning av studieresultat 
 
Utvecklingssamtal 
 
16 § Läraren skall i utvecklingssamtal informera eleven och elevens 
vårdnadshavare om elevens utveckling i förhållande till målen. 
Överenskommelser som görs skall på begäran av eleven eller elevens 
vårdnadshavare dokumenteras skriftligt. 
 
Betyg 
 
17 § I grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för 
utvecklingsstörda samt svenskundervisning för invandrare skall betyg 
sättas i den utsträckning och form som regeringen föreskriver. 
 
18 § Betyg skall grundas på en bedömning av elevens kunskaper och 
färdigheter i förhållande till uppställda kunskapsmål i kursplaner och 
betygskriterier. Eleverna skall informeras om på vilka grunder betygen 
sätts. 
 
19 § Av 2 kap. 11 § följer att betyg endast får sättas av lärare som 
uppfyller kraven enligt 13 eller 14 § samma kapitel. Om den som 
undervisar vid tidpunkten när betyg skall sättas inte uppfyller detta krav, 
skall en lärare utses för betygsättningen. Betyg skall sättas av denna 
lärare efter samråd med den som undervisat eleverna. 
 
20 § Om ett betyg beror av två eller flera lärares bedömning och dessa 
inte kan enas, skall betyget sättas av rektorn. 
 
21 § Betyg skall utfärdas skriftligt. Den som satt betyget skall på begäran 
upplysa eleven och elevens vårdnadshavare om skälen för betyget. 
 
22 § Ett betyg som är uppenbart felaktigt till följd av skrivfel eller 
liknande förbiseende får rättas av rektorn. Innan rättelse sker skall 
rektorn ge eleven och elevens vårdnadshavare tillfälle att yttra sig om 
detta inte är obehövligt. Vid rättelse skall ett nytt skriftligt betyg utfärdas 
och den felaktiga betygshandlingen om möjligt förstöras. 
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Omprövning av betyg Bilaga 2 
 
23 § En elev som anser sig ha fått ett felaktigt betyg på ett avslutat ämne, 
ämnesblock eller en avslutad kurs kan begära omprövning av betyget. 
Rätt till omprövning föreligger även då eleven anser sig ha felaktigt 
vägrats betyg.  

Begäran om omprövning skall göras hos rektorn inom en vecka från 
det att eleven har fått del av betyget eller beslutet om att betyg inte sätts. 
Eleven skall ange skälen för sin begäran. Huvudmannen skall utse en 
lärare från en annan skolenhet som tillsammans med rektor genomför 
omprövningen.  

Omprövningen skall grundas på tidigare studieresultat och skall 
handläggas skyndsamt. Rektorn och läraren skall vara eniga i sin 
bedömning för att ett nytt betyg skall kunna sättas. Omprövningen får 
inte resultera i ett lägre betyg. 
 
4 kap. Skolplikt och motsvarande rätt till utbildning 
 
Inledande bestämmelser 
 
1 § Barn som är bosatta i landet har skolplikt enligt föreskrifterna i detta 
kapitel. 

Skolplikt gäller dock inte i fråga om barn, som varaktigt vistas 
utomlands eller vars förhållanden är sådana att det uppenbarligen inte 
kan begäras att barnet skall gå i skola.  

Skolplikt gäller inte heller för barn som avses i 21 kap. 1 § andra 
stycket. Dessa barn har dock samma rätt till utbildning som skolpliktiga 
barn. 
 
2 § Av regeringsformen följer att skolplikten motsvaras av en rätt att få 
utbildning inom det offentliga skolväsendet. Av bestämmelserna i 7 och 
9 §§ i detta kapitel följer även en viss rätt till utbildning som inte 
motsvarar skolplikten. 

 
3 § Skolplikt kan fullgöras på något av följande sätt 

1. Barn skall gå i grundskola om inte sådana förhållanden som avses i 
2–4 föreligger. 

2. Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål 
därför att de har en utvecklingsstörning skall gå i grundsärskola. 

3. Barn som inte kan gå i grundskolan eller grundsärskolan därför att 
de är döva, dövblinda eller har en hörselskada skall gå i specialskola. 

4. Barn till samer får gå i sameskolan i stället för grundskolan. 
Detsamma gäller andra barn, om det finns särskilda skäl.  

Av 17 kap. framgår att skolplikten kan fullgöras på annat sätt än 
vad som anges i 1–4. 
 

4 § Frågan om det föreligger sådan förhållanden som avses i 3 § 2–4 
prövas av hemkommun, Specialskolemyndigheten respektive 
Sameskolstyrelsen 
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5 § Den som är elev i grundskolan, grundsärskolan eller specialskolan 
kan på försök under högst sex månader tas emot som elev i en annan av 
dessa skolformer, om de huvudmän som berörs är överens om detta och 
elevens vårdnadshavare lämnar sitt medgivande. 

Bilaga 2 

En elev i grundskolan kan få sin utbildning inom grundsärskolan 
(integrerad elev) om berörda skolhuvudmän är överens om detta och 
elevens vårdnadshavare medger det. En elev i grundsärskolan kan under 
samma förutsättningar få sin utbildning inom grundskolan eller 
sameskolan. Rektorn för den skolenhet där eleven får sin undervisning 
får göra de undantag från de för eleven gällande bestämmelser om 
utbildningens omfattning och innehåll som krävs med hänsyn till 
undervisningens uppläggning. 

 
Skolpliktens inträde och skolstarten 

 
6 § Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju 
år. 

Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först 
höstterminen det kalenderår då barnet fyller åtta år.  

Frågan om uppskjuten skolplikt prövas på begäran av barnets 
vårdnadshavare av hemkommunen. 
 
7 § Om ett barns vårdnadshavare begär det, skall barnet redan 
höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år jämställas med 
skolpliktiga barn i fråga om rätten att börja skolan. 
 
Skolpliktens upphörande och rätten att fullfölja skolgången 
 
8 § Skolplikten upphör vid utgången av vårterminen det kalenderår då 
eleven fyller 16 år eller, om eleven går i specialskolan, 17 år.  

Om eleven dessförinnan uppnår kunskapsmålen för den skolform där 
eleven fullgör sin skolplikt, upphör därmed denna.  

Frågan om skolpliktens upphörande enligt andra stycket prövas av 
hemkommunen. För elever som går i specialskolan prövas dock frågan 
av Specialskolemyndigheten. 

 
9 § En elev i grundskolan, grundsärskolan eller specialskolan har rätt att 
slutföra högsta årskursen, även om skolplikten upphör dessförinnan.  

En elev i grundsärskolan har rätt att efter skolpliktens upphörande 
fullfölja utbildningen under ytterligare två år. Detsamma gäller en elev i 
grundskolan eller specialskolan om eleven inte har nått upp till 
kunskapsmålen för skolformen.  

Frågan om rätt till fortsatt utbildning enligt andra stycket prövas av 
hemkommunen. 

 
Deltagande i utbildning 
 
10 § Varje elev som fullgör skolplikt skall delta i den verksamhet som 
anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt 
skäl att utebli.  
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Den obligatoriska verksamheten får omfatta högst 190 dagar per läsår 
och åtta timmar eller, i de två lägsta årskurserna, sex timmar per dag. 
Sådan verksamhet får inte förläggas till lördagar, söndagar eller 
helgdagar 

Bilaga 2 

11 § En skolpliktig elev får beviljas kortare ledighet för enskilda 
angelägenheter. 

Rektorn, eller den rektorn bestämmer, beslutar om sådan ledighet. 
 
12 § På begäran av elevens vårdnadshavare kan en elev i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan befrias från skyldighet att 
delta i annars obligatoriska inslag i verksamheten, om det med hänsyn till 
särskilda omständigheter inte är rimligt att kräva att eleven deltar.  

Rektorn beslutar om sådan befrielse. 
 
Tillsynen över att skolplikten fullgörs 
 
13 § Kommunen skall se till att eleverna i dess grundskola och 
grundsärskola fullgör sin skolgång. Hemkommunen skall se till att 
skolpliktiga barn som inte går i dess grundskola eller grundsärskola på 
något annat sätt får föreskriven utbildning.  

Specialskolemyndigheten och Sameskolstyrelsen skall se till att elever 
i skolor under deras ledning fullgör sin skolgång. 
 
14 § Om en elev som fullgör sin skolplikt i en enskild skola är 
frånvarande från obligatoriska inslag i stor utsträckning utan giltig orsak, 
skall huvudmannen anmäla detta till elevens hemkommun. 
 
15 § Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn skall se till att 
barnet fullgör sin skolplikt. 
 
16 § Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på 
att elevens vårdnadshavare inte har gjort vad på denne ankommer för att 
så skall ske, får hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare att 
iaktta sina skyldigheter. För en elev i specialskolan eller i sameskolan 
ankommer det istället på Specialskolemyndigheten respektive 
Sameskolstyrelsen att förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina 
skyldigheter.  

Ett föreläggande enligt första stycket får förenas med vite.  
Vitet får inte förvandlas till fängelse. 

 
5 kap. Förskolan 
 
Inledande bestämmelser 
 
1 § Förskolan skall stimulera varje barns utveckling och lärande. Den 
skall erbjuda barn undervisning och omsorg och förbereda dem för 
fortsatt utbildning.  

Verksamheten skall utformas utifrån en helhetssyn på barn och barns 
behov och utformas så att den främjar allsidiga kontakter och social 
gemenskap eleverna emellan.  
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Förskolan skall bidra till att ge elever som har ett annat modersmål än 
svenska tillfälle att utveckla såväl det svenska språket som sitt 
modersmål. 

Bilaga 2 

2 § Kommunen skall informera vårdnadshavarna om förskolan och syftet 
med denna. Den skall även verka för att barn som har rätt till förskola 
deltar i denna. 
 
3 § Barn som är bosatta i landet och som inte har börjat i förskoleklassen 
eller i någon utbildning för fullgörande av skolplikten skall erbjudas 
förskola enligt vad som anges i 4 och 5 §§. Förskola skall erbjudas under 
dagtid måndag – fredag. 
 
4 § Före ett års ålder skall barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl 
behöver särskilt stöd för sin utveckling och som inte kan få behovet 
tillgodosett på något annat sätt erbjudas förskola i den omfattning som 
krävs för att täcka barnets behov. 
 
5 § Från och med ett års ålder skall barn erbjudas förskola om barnet 

– har ett eget behov av plats eller 
– behöver plats därför att vårdnadshavarna förvärvsarbetar, studerar 

eller av någon annan anledning inte kan ta hand om barnet.  
Förskola skall erbjudas i den omfattning som behövs för att tillgodose 

behovet.  
Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt 

föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn skall erbjudas 
förskola i en omfattning om minst tre timmar per dag eller 15 timmar i 
veckan.  

Oavsett vad som anges i första och andra stycket skall barn från och 
med höstterminen det år barnet fyller fyra år erbjudas avgiftsfri förskola 
under minst 525 timmar om året (allmän förskola). 
 
Offentlig förskola 
 
6 § Hemkommunen skall svara för att barn erbjuds förskola i den 
omfattning som de har rätt till.  

Kommunen får komma överens med någon annan kommun att denna 
skall utföra kommunens uppgifter inom förskolan. 
 
7 § En kommun är skyldig att, efter önskemål från vårdnadshavarna, ta 
emot ett barn från en annan kommun i sin förskola om det finns särskilda 
skäl med hänsyn till barnets förhållanden. I sådana fall har kommunen 
rätt till ersättning för sina kostnader från barnets hemkommun. 
 
8 § När vårdnadshavaren har anmält önskemål om förskola skall 
kommunen erbjuda barnet en plats i sin förskola utan oskäligt dröjsmål. 
 
9 § Plats i förskola skall erbjudas vid en skolenhet så nära barnets eget 
hem som möjligt. Skälig hänsyn skall tas till vårdnadshavarnas 
önskemål. 
 

 
21 



 

10 § Av 17 kap. 1 § framgår att kommunen skall sträva efter att i stället 
för förskola erbjuda ett barn familjedaghem, om vårdnadshavarna önskar 
det. 

Bilaga 2 

11 § För plats i förskola får en kommun ta ut skäliga avgifter enligt 
grunder som kommunen bestämmer.  

Från och med höstterminen det år barnet fyller fyra år får avgift tas ut 
bara för den del av verksamheten som överstiger 15 timmar i veckan 
eller 525 timmar om året. 

 
Enskild förskola 
 
12 § En enskild förskola skall vara öppen för alla som enligt 3 § har rätt 
till förskola, om inte den kommun där skolan är belägen med- ger 
undantag med hänsyn till skolans särskilda karaktär eller annat följer av 
andra stycket.  

Skolan är inte skyldig att ta emot eller ge fortsatt utbildning åt en elev, 
om det skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska 
svårigheter uppstår för skolan. 
 
13 § Om det inte finns plats för alla sökande till en enskild förskola, skall 
urvalet ske efter grunder som är godkända av den kommun där skolan är 
belägen. 
 
14 § En enskild förskola får ta ut avgifter enligt samma grunder som 
barnets hemkommun tillämpar i sin förskola. 
 
15 § För varje barn i en enskild förskola lämnas bidrag av 
hemkommunen. Bidraget skall bestämmas med hänsyn till skolans 
åtagande och barnets behov efter samma grunder som kommunen 
tillämpar vid fördelning av resurser till de egna förskolorna. Bidraget 
minskas i förekommande fall med belopp som skolan får ta ut i avgift 
enligt 14 §.  

Kommunens bidragsskyldighet gäller endast i den omfattning som 
barnet har rätt till förskola enligt 3 §. Har ett barn ett omfattande behov 
av särskilt stöd är kommunen inte skyldig att lämna bidrag för det 
särskilda stödet, om ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. 

Kommunen har rätt till insyn i skolans verksamhet. 
 
6 kap. Förskoleklassen 
 
Inledande bestämmelser 
 
1 § Utbildningen i förskoleklassen skall stimulera varje barns utveckling 
och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Verksamheten 
skall utformas så att den främjar allsidiga kontakter och social 
gemenskap eleverna emellan.  

Förskoleklassen skall bidra till att ge elever som har ett annat 
modersmål än svenska tillfälle att utveckla såväl det svenska språket som 
sitt modersmål. 
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2 § Utbildningen i förskoleklassen är avsedd för barn som ännu inte har 
börjat någon utbildning för fullgörande av skolplikten.  

Bilaga 2 

Hemkommunen skall informera vårdnadshavarna om verksamheten 
och syftet med denna samt verka för att barnen deltar i utbildningen. 
 
3 § Barn som är bosatta i landet har rätt till utbildning i förskoleklass från 
och med höstterminen det år de fyller sex år. Barn får tas emot tidigare.  

Utbildningen i förskoleklassen skall omfatta minst 525 timmar under 
ett läsår. 
 
4 § Utbildningen i förskoleklassen skall vara avgiftsfri. 
 
Offentlig förskoleklass 
 
5 § Hemkommunen skall svara för att utbildning i förskoleklass kommer 
till stånd för alla barn i kommunen som önskar utnyttja sin rätt till sådan 
utbildning.  

Denna skyldighet skall normalt fullgöras genom att hemkommunen 
anordnar förskoleklass i den omfattning som krävs för att bereda 
utbildning för samtliga i kommunen som avses i första stycket.  

Om det finns särskilda skäl får hemkommunen komma överens med 
någon annan kommun om att denna i sin förskoleklass skall ta emot barn 
vars utbildning hemkommunen har att svara för 
 
6 § Ett barn har rätt att bli mottaget i den offentliga förskoleklassen i en 
annan kommun än den som skall svara för barnets utbildning om, barnet 
med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i 
den kommunens förskoleklass.  

Efter önskemål av vårdnadshavare får en kommun även i annat fall i 
sin förskoleklass ta emot en elev från en annan kommun. 
 
7 § En elev som har tagits emot i en kommuns förskoleklass ett visst 
läsår har rätt att gå kvar hela läsåret, även om de förhållanden som låg till 
grund för mottagandet ändras under läsårets gång. 
 
8 § Ett barn har rätt att gå i den av kommunens skolenheter där 
vårdnadshavarna önskar att barnen skall gå. Kommunen får dock frångå 
vårdnadshavarnas önskemål och placera barnet vid en annan skolenhet 
om 

1. den önskade placeringen skulle medföra att ett annat barns 
berättigade krav på placering i en skolenhet nära hemmet åsidosätts, 

2. den önskade placeringen skulle medföra att betydande 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen, 
eller  

3. det finns andra särskilda skäl. 
 
9 § En kommun som i sin förskoleklass har en elev från en annan 
kommun skall ersättas för sina kostnader för elevens utbildning av 
elevens hemkommun om elevens skolgång grundar sig på 6 § första 
stycket.  
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Även i situationer som avses i 6 § andra stycket har kommunen rätt till 
ersättning. Om inte de berörda kommunerna kommer överens om annat 
skall ersättningen bestämmas med hänsyn till kommunens åtagande och 
elevens behov efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid 
fördelning av resurser till de egna förskoleklasserna. Om en elev har ett 
omfattande behov av särskilt stöd, är hemkommunen inte skyldig att 
lämna bidrag för det särskilda stödet, om betydande ekonomiska 
svårigheter uppstår för kommunen. 

Bilaga 2 

 
Enskild förskoleklass 
 
10 § En enskild förskoleklass skall vara öppen för alla som enligt 3 § har 
rätt till utbildning i förskoleklassen, om inte annat följer av andra eller 
tredje stycket.  

En enskild förskoleklass får begränsa verksamheten till att avse barn 
som är i behov av särskilt stöd för sin utveckling.  

En enskild förskoleklass är inte skyldig att ta emot eller ge fortsatt 
utbildning åt ett barn, om det skulle medföra att betydande 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för skolan. 
 
11 § Om det inte finns plats för alla sökande till en enskild förskoleklass, 
skall urvalet ske efter grunder som är godkända av Skolverket. 
 
12 § För varje elev i en enskild förskoleklass lämnas bidrag av 
hemkommunen. Bidraget skall bestämmas med hänsyn till skolans 
åtagande och elevens behov efter samma grunder som kommunen 
tillämpar vid fördelning av resurser till de egna förskoleklasserna. Om en 
elev har ett omfattande behov av särskilt stöd är kommunen inte skyldig 
att lämna bidrag för det särskilda stödet, om betydande ekonomiska 
svårigheter uppstår för kommunen.  

Kommunen har rätt till insyn i skolans verksamhet.  
Om bidraget avser en asylsökande elev eller annan elev som vistas i 

Sverige under liknande omständigheter, skall kommunen betala det 
belopp som regeringen har föreskrivit särskilt. 
 
Fritidshem 
 
13 § Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen och skall 
erbjuda eleverna en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.  

En elev skall erbjudas utbildning i fritidshem i den omfattning som 
behövs med hänsyn till elevens eget behov eller vårdnadshavarnas 
förvärvsarbete eller studier. Fritidshem skall tillhandahållas eleverna den 
del av dagen då de inte går i förskoleklassen och under lov.  

Plats i fritidshem skall erbjudas vid eller så nära elevens förskoleklass 
som möjligt. En elev har dock alltid rätt att gå i ett fritidshem som 
anordnas av hemkommunen. 
 
14 § För plats i fritidshem får en kommun ta ut skäliga avgifter enligt 
grunder som kommunen bestämmer.  
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En kommun som i sitt fritidshem har en elev från en annan kommun 
har rätt till ersättning på motsvarande sätt som anges i 9 §.  



 

Ett enskilt fritidshem får ta ut avgifter enligt samma grunder som 
barnets hemkommun tillämpar i sina fritidshem. För varje elev i ett 
sådant fritidshem skall bidrag lämnas av hemkommunen enligt de 
grunder som anges i 12 §. Bidraget minskas i förekommande fall med det 
belopp som huvudmannen får ta ut i avgift. 

Bilaga 2 

15 § Bestämmelser om familjedaghem finns i 17 kap. 
 
7 kap. Grundskolan 

 
Inledande bestämmelser 
 
1 § Utbildningen i grundskolan skall ge eleverna kunskaper och 
färdigheter och förbereda dem för aktiva livsval. Den skall också ligga 
till grund för fortsatt utbildning.  

Skolgången skall utformas så att den främjar allsidiga kontakter och 
social gemenskap eleverna emellan och ger en god grund för ett aktivt 
deltagande i samhällslivet. 
 
2 § Grundskolan skall ha nio årskurser. Utbildningen i varje årskurs skall 
bedrivas under ett läsår, vilket består av en hösttermin och en vårtermin. 
 
3 § Undervisningen skall omfatta följande ämnen: bild, biologi, engelska, 
fysik, geografi, hem- och konsumentkunskap, historia, idrott och hälsa, 
kemi, matematik, musik, religionskunskap, samhällskunskap, slöjd, 
svenska eller svenska som andra språk och teknik. Härutöver skall det 
finnas språkval och elevens val. Undervisningstiden skall för varje elev 
vara minst 6 665 timmar. Därav utgör 600 timmar skolans val.  

För den offentliga grundskolan gäller därutöver den timplan som 
framgår av bilaga 1. 

I skolans val kan också ingå ämnen som huvudmannen bestämmer.  
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 

meddela ytterligare föreskrifter om undervisningens omfattning. Därvid 
får för särskilda utbildningar avvikelse göras från den ämnesindelning 
som anges i första stycket. 
 
4 § För varje ämne gäller en kursplan. Regeringen meddelar närmare 
föreskrifter om kursplaner. 
 
5 § Tester och prov får inte utgöra villkor för antagning eller urval till en 
skolenhet eller för fortsatt skolgång vid en skolenhet. Regeringen eller 
den myndighet regeringen bestämmer får dock meddela föreskrifter om 
färdighetsprov vid antagning till utbildning som kräver att sökanden har 
speciella färdigheter. 
 
6 § Utbildningen i grundskolan skall vara avgiftsfri. Det får dock 
förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för 
eleverna.  

Eleverna skall utan kostnad ha tillgång till böcker, skrivmateriel, 
verktyg och andra hjälpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning. 
Huvudmannen skall vidare erbjuda eleverna kostnadsfria skolmåltider. 
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Offentlig grundskola Bilaga 2 
 
7 § För var och en som enligt denna lag har rätt att gå i grundskolan, och 
som inte fullgör sin skolgång på annat sätt, skall hemkommunen svara 
för att sådan utbildning kommer till stånd.  

Denna skyldighet skall normalt fullgöras genom att hemkommunen 
anordnar grundskola i den omfattning som krävs för att bereda utbildning 
för samtliga i kommunen som avses i första stycket.  

Om det finns särskilda skäl får hemkommunen komma överens med 
någon annan kommun om att denna i sin grundskola skall ta emot elever 
vars grundskoleutbildning hemkommunen har att svara för. 
 
8 § En elev har rätt att bli mottagen i den offentliga grundskolan i en 
annan kommun än den som skall svara för elevens utbildning, om eleven 
med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i 
den kommunens grundskola.  

Om en kommun enligt beslut av regeringen anordnar en särskild 
utbildning i sin grundskola, får regeringen föreskriva att elever från hela 
landet har rätt att i mån av plats tas emot på utbildningen. I samband 
härmed får regeringen även föreskriva ytterligare behörighetsvillkor för 
utbildningen samt hur urval skall göras om det finns fler behöriga 
sökande än platser. 
 
9 § Efter önskemål av vårdnadshavare får en kommun även i andra fall 
än som avses i 7 § tredje stycket och 8 § i sin grundskola ta emot en elev 
från en annan kommun. 
 
10 § En elev som har tagits emot i en kommuns grundskola ett visst läsår 
har rätt att gå kvar hela läsåret, även om de förhållanden som låg till 
grund för mottagandet ändras under läsårets gång.  

Om det för eleven endast återstår ytterligare en årskurs har eleven 
också rätt att gå kvar denna. 
 
11 § Varje kommun är skyldig att vid utformningen av sin grundskola 
beakta vad som för eleverna är ändamålsenligt ur 
kommunikationssynpunkt.  

Varje kommun skall vidare organisera sin grundskola så att ingen elev 
på grund av skolgången behöver bo utanför det egna hemmet. Avsteg 
härifrån får dock göras om förhållandena är så speciella att det framstår 
som orimligt att kommunen anordnar skolgång på sådant sätt att eleven 
kan bo kvar i hemmet under skolgången. Vid denna bedömning skall 
särskild vikt fästas vid elevens ålder.  

En elev i den offentliga grundskolan som till följd av sin skolgång 
måste bo utanför det egna hemmet har rätt till tillfredsställande 
förhållanden. Hemkommunen skall svara för detta utan extra kostnader 
för eleven. Hemkommunens skyldighet omfattar dock inte elever som 
med stöd av 8, 9 eller10 § går i en annan kommuns grundskola eller 
elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där de annars skulle 
ha placerats. 
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12 § En elev har rätt att gå i den av kommunens skolenheter där 
vårdnadshavarna önskar att eleven skall gå. Kommunen får dock frångå 
vårdnadshavarnas önskemål och placera eleven vid en annan skolenhet 
inom sin grundskola om  

Bilaga 2 

1. den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs 
berättigade krav på placering i en skolenhet nära hemmet åsidosätts 

2. den önskade placeringen skulle medföra att betydande 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen, 
eller 

3. det finns andra särskilda skäl. 
Den som har blivit placerad på en viss skolenhet skall ha rätt att gå 

kvar där om inte något annat följer av första stycket 2 eller 3. Detsamma 
skall gälla den som tagits emot i en förskoleklass och som skall fortsätta 
sin utbildning i grundskolan. 
 
13 § Elever i den offentliga grundskolan har rätt till kostnadsfri 
skolskjuts från den plats där eleven är bosatt till den plats där 
utbildningen bedrivs om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens 
längd, trafikförhållandena, funktionshinder hos eleven eller någon annan 
särskild omständighet. Denna rätt gäller dock inte elever som 

1. väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars 
skulle ha placerat dem, eller 

2. går i en annan kommuns grundskola med stöd av 8, 9 eller 10 §. 
Elevens hemkommun skall ombesörja att skolskjuts anordnas enligt 

första stycket.  
En elev som med stöd av 8 § går i en annan kommuns grundskola och 

som på grund av skolgången måste övernatta i den kommunen har rätt till 
skolskjuts mellan den tillfälliga bostaden och den plats där utbildningen 
bedrivs under samma förutsättningar som gäller för elever som är 
hemmahörande i kommunen. Den kommun som anordnar utbildningen 
skall ombesörja att sådan skolskjuts kommer till stånd. Kommunens 
kostnader för detta skall ersättas av elevens hemkommun. 
 
14 § En kommun som i sin grundskola har en elev från en annan 
kommun skall ersättas för sina kostnader för elevens utbildning av 
elevens hemkommun om elevens skolgång i kommunen grundar sig på 8 
eller 10 § andra stycket.  

Även i situationer som avses i 9 § har kommunen rätt till ersättning. 
Om inte de berörda kommunerna kommer överens om annat skall 
ersättningen bestämmas med hänsyn till kommunens åtagande och 
elevens behov efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid 
fördelning av resurser till de egna grundskolorna. Om en elev har ett 
omfattande behov av särskilt stöd, är hemkommunen inte skyldig att 
lämna bidrag för det särskilda stödet, om betydande ekonomiska 
svårigheter uppstår för kommunen. 
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Enskild grundskola Bilaga 2 
 

15 § En enskild grundskola skall vara öppen för alla elever som har rätt 
till utbildning i den offentliga grundskolan, om inte annat följer av andra 
eller tredje stycket. En enskild grundskola får begränsa sin verksamhet 
till 

– vissa årskurser, 
– utbildning för elever som är i behov av särskilt stöd, 
–utbildning som är speciellt anpassad för vissa elever enligt 

föreskrifter som meddelas av regeringen. 
 
En enskild grundskola är inte skyldig att ta emot eller ge fortsatt 

utbildning åt en elev, om det skulle medföra betydande organisatoriska 
eller ekonomiska svårigheter för skolan. 

 
16 § Om det inte finns plats för alla sökande till en enskild grundskola, 
skall urvalet ske efter grunder som är godkända av Skolverket. 
 
17 § För varje elev vid en enskild grundskola lämnas bidrag av 
hemkommunen. Bidraget skall bestämmas med hänsyn till skolans 
åtagande och elevens behov efter samma grunder som kommunen 
tillämpar vid fördelning av resurser till de egna grundskolorna. Om en 
elev har ett omfattande behov av särskilt stöd, är kommunen inte skyldig 
att lämna bidrag för det särskilda stödet, om betydande ekonomiska 
svårigheter uppstår för kommunen.  

Kommunen har rätt till insyn i skolans verksamhet.  
Kommunens skyldighet enligt första stycket gäller inte om statsbidrag 

lämnas för en utlandssvensk elevs utbildning. Om bidraget avser en 
asylsökande elev eller annan elev som vistas i Sverige under liknande 
omständigheter, skall kommunen betala det belopp som regeringen har 
föreskrivit särskilt. 
 
Fritidshem 
 
18 § Fritidshemmet kompletterar utbildningen i grundskolan och skall 
erbjuda eleverna en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.  

En elev skall erbjudas utbildning i fritidshem i den omfattning som 
behövs med hänsyn till elevens eget behov eller vårdnadshavarnas 
förvärvsarbete eller studier.  

Fritidshem skall tillhandahållas eleverna den del av dagen då de inte 
går i grundskolan och under lov. Fritidshem skall tillhandahållas till och 
med vårterminen det år eleven fyller 13 år. För elever från och med 10 
års ålder kan öppen fritidsverksamhet erbjudas istället för fritidshem. 
 
19 § Plats i fritidshem skall erbjudas vid eller så nära elevens grundskola 
som möjligt. En elev har dock alltid rätt att gå i ett fritidshem som 
anordnas av hemkommunen.  

För plats i fritidshem får en kommun ta ut skäliga avgifter enligt 
grunder som kommunen bestämmer.  
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En kommun som i sitt fritidshem har en elev från en annan kommun 
har rätt till ersättning på motsvarande sätt som anges i 14 §. 



 

20 § Ett enskilt fritidshem får ta ut avgifter enligt samma grunder som 
elevens hemkommun tillämpar i sina fritidshem. För varje elev i ett 
sådant fritidshem skall bidrag lämnas av hemkommunen enligt samma 
grunder som anges i 17 §. Bidraget minskas i förekommande fall med det 
belopp som huvudmannen får ta ut i avgift. 

Bilaga 2 

 
21 § Bestämmelser om familjedaghem och öppen fritidsverksamhet finns 
i 17 kap. 
 
8 kap. Grundsärskolan 
 
Inledande bestämmelser 
 
1 § Grundsärskolan skall ge elever med utvecklingsstörning en till varje 
elevs förutsättningar anpassad utbildning som så långt det är möjligt 
motsvarar den som ges i grundskolan. Grundsärskolans utbildning skall 
också ligga till grund för fortsatt utbildning. 

 
2 § Grundsärskolan skall ha nio årskurser. Utbildningen i varje årskurs 
skall bedrivas under ett läsår, vilket består av en hösttermin och en 
vårtermin.  

Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnes- 
områden, eller en kombination av dessa. Utbildning inom ämnesområden 
är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av 
utbildningen i ämnen.  

En elev i grundsärskolan skall ha en individuell studieplan för 
utbildningen. Denna skall utarbetas tillsammans med eleven och 
vårdnadshavaren och beslutas av rektorn. Av planen skall framgå den 
inriktning elevens utbildning skall ha. Planen skall omprövas minst en 
gång per läsår. 
 
3 § Undervisningstiden skall för varje elev vara minst 6 665 timmar. Om 
inte annat följer av denna lag eller av föreskrifter som meddelas av 
regeringen, skall undervisning ges 

1. i följande ämnen: bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, 
idrott och hälsa, matematik, musik, natur- och samhällsorienterande 
ämnen, slöjd samt svenska eller 

2. i följande ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, 
motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. 

För den offentliga särskolan gäller därutöver den timplan som 
regeringen fastställer.  

För varje ämne och ämnesområde gäller en kursplan som fastställs av 
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. 
 
4 § Utbildningen i grundsärskolan skall vara avgiftsfri. Det får dock 
förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för 
eleverna.  

Eleverna skall utan kostnad ha tillgång till böcker, skrivmateriel, 
verktyg och andra hjälpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning. 
Huvudmannen skall vidare erbjuda eleverna kostnadsfria skolmåltider. 
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Offentlig grundsärskola Bilaga 2 
 
5 § För var och en som enligt denna lag har rätt att gå i grundsärskolan, 
och som inte fullgör sin skolplikt på annat sätt, skall hemkommunen 
svara för att sådan utbildning kommer till stånd.  

Denna skyldighet skall normalt fullgöras genom att hemkommunen 
anordnar grundsärskola i den omfattning som krävs för att bereda 
utbildning för samtliga i kommunen som avses i första stycket.  

En kommun får komma överens med någon annan kommun om att 
denna i sin grundsärskola skall ta emot elever vars 
grundsärskoleutbildning hemkommunen har att svara för. 
 
6 § En elev har rätt att bli mottagen i den offentliga grundsärskolan i en 
annan kommun än den som skall svara för elevens utbildning, om eleven 
med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i 
den kommunens grundsärskola. 
 
7 § Efter önskemål av vårdnadshavare får en kommun även i andra fall 
än som avses i 5 § tredje stycket och 6 § i sin grundsärskola ta emot en 
elev från en annan kommun. 
 
8 § En elev som har tagits emot i en kommuns grundsärskola ett visst 
läsår har rätt att gå kvar hela läsåret, även om de förhållanden som låg till 
grund för mottagandet ändras under läsårets gång.  

Om det för eleven endast återstår ytterligare en årskurs har eleven 
också rätt att gå kvar denna. 
 
9 § Varje kommun är skyldig att vid utformningen av sin grundsärskola 
beakta vad som för eleverna är ändamålsenligt ur 
kommunikationssynpunkt.  

Varje kommun som anordnar grundsärskola är skyldig att så långt det 
är möjligt organisera grundsärskolan så att ingen elev på grund av 
skolgången behöver bo utanför det egna hemmet.  

I lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
finns föreskrifter om stöd och service i form av boende i familjehem eller 
bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo 
utanför föräldrahemmet. 

 
10 § En elev har rätt att gå i den av kommunens skolenheter där 
vårdnadshavarna önskar att eleven skall gå. Kommunen får dock frångå 
vårdnadshavarnas önskemål och placera eleven vid en annan skolenhet 
inom sin grundsärskola om 

1. den önskade placeringen skulle medföra att annan elevs berättigade 
krav på placering i en skolenhet nära hemmet åsidosätts, 

2. den önskade placeringen skulle medföra att betydande 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen, 
eller 

3. det finns andra särskilda skäl. 
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11 § Elever i den offentliga grundsärskolan har rätt till kostnadsfri 
skolskjuts från den plats där eleven är bosatt till den plats där 



 

utbildningen bedrivs om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens 
längd, trafikförhållandena, funktionshinder hos eleven eller någon annan 
särskild omständighet. Denna rätt gäller dock inte elever som  

Bilaga 2 

1. väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars 
skulle ha placerat dem i, eller 

2. går i en annan kommuns grundsärskola med stöd av 6, 7 eller8 §. 
Elevens hemkommun skall ombesörja att skolskjuts anordnas enligt 

första stycket.  
En elev som med stöd av 6 § går i en annan kommuns grundsärskola 

och som på grund av skolgången måste övernatta i den kommunen har 
rätt till skolskjuts mellan den tillfälliga bostaden och den plats där 
utbildningen bedrivs under samma förutsättningar som gäller för elever 
som är hemmahörande i kommunen. Den kommun som anordnar 
utbildningen skall ombesörja att sådan skolskjuts kommer till stånd. 
Kommunens kostnader för detta skall ersättas av elevens hemkommun. 
 
12 § En kommun som i sin grundsärskola har en elev från en annan 
kommun skall ersättas för sina kostnader för elevens utbildning av 
elevens hemkommun om elevens skolgång i kommunen grundar sig på 6 
eller 8 § andra stycket.  

Även i situationer som avses i 7 § har kommunen rätt till ersättning. 
Om inte de berörda kommunerna kommer överens om annat skall 
ersättningen bestämmas med hänsyn till kommunens åtagande och 
elevens behov efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid 
fördelning av resurser till de egna grundsärskolorna. Om en elev har ett 
omfattande behov av särskilt stöd, är hemkommunen inte skyldig att 
lämna bidrag för det särskilda stödet, om betydande ekonomiska 
svårigheter uppstår för kommunen. 

 
Enskild grundsärskola 

 
13 § En enskild grundsärskola skall vara öppen för alla elever som har 
rätt till utbildning i den offentliga grundsärskolan, om inte annat följer av 
andra eller tredje stycket.  

En enskild grundsärskola får begränsa sin verksamhet till 
– vissa årskurser, 
– utbildning för elever som är i behov av särskilt stöd, 
– utbildning som är speciellt anpassad för vissa elever enligt 

föreskrifter som meddelas av regeringen. 
En enskild grundsärskola är inte skyldig att ta emot eller ge fortsatt 

utbildning åt en elev, om det skulle medföra betydande organisatoriska 
eller ekonomiska svårigheter för skolan. 

 
14 § Om det inte finns plats för alla sökande till en enskild 
grundsärskola, skall urvalet ske efter grunder som är godkända av 
Skolverket. 

 

 
31 

15 § För varje elev vid en enskild grundsärskola lämnas bidrag av 
hemkommunen. Bidraget skall bestämmas med hänsyn till skolans 
åtagande och elevens behov efter samma grunder som kommunen 
tillämpar vid fördelning av resurser till de egna grundsärskolorna. Om en 



 

elev har ett omfattande behov av särskilt stöd, är kommunen inte skyldig 
att lämna bidrag för det särskilda stödet, om betydande ekonomiska 
svårigheter uppstår för kommunen.  

Bilaga 2 

Kommunen har rätt till insyn i skolans verksamhet. 
Kommunens skyldighet enligt första stycket gäller inte om statsbidrag 

lämnas för en utlandssvensk elevs utbildning. 
 

Fritidshem 
 
16 § Fritidshemmet kompletterar utbildningen i grundsärskolan och skall 
erbjuda eleverna en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. 

En elev skall erbjudas utbildning i fritidshem i den omfattning som 
behövs med hänsyn till elevens eget behov eller vårdnadshavarnas 
förvärvsarbete eller studier. Fritidshem skall tillhandahållas eleverna den 
del av dagen då de inte går i grundsärskolan och under lov.  

Fritidshem skall tillhandahållas till och med vårterminen det år eleven 
fyller 13 år. För elever från och med 10 års ålder kan öppen 
fritidsverksamhet erbjudas istället för fritidshem. 
 
17 § Plats i fritidshem skall erbjudas vid eller så nära elevens 
grundsärskola som möjligt. En elev har dock alltid rätt att gå i ett 
fritidshem som anordnas av hemkommunen  

För plats i fritidshem får en kommun ta ut skäliga avgifter enligt 
grunder som kommunen bestämmer.  

En kommun som i sitt fritidshem har en elev från en annan kommun 
har rätt till ersättning på motsvarande sätt som anges i 12 §. 
 
18 § Ett enskilt fritidshem får ta ut avgifter enligt samma grunder som 
barnets hemkommun tillämpar i sina fritidshem. För varje elev i ett 
sådant fritidshem skall bidrag lämnas av hemkommunen enligt samma 
grunder som anges i 15 §. Bidraget minskas i förekommande fall med det 
belopp som huvudmannen får ta ut i avgift. 
 
19 § Bestämmelser om familjedaghem och öppen fritidsverksamhet finns 
i 17 kap. 
 
9 kap. Specialskolan 
 
Inledande bestämmelser 
 
1 § Specialskolan skall ge barn och ungdomar med dövhet, som är 
dövblindfödda eller som har en hörselskada en till varje elevs förut 
sättningar anpassad utbildning som så långt det är möjligt motsvarar den 
utbildning som ges i grundskolan. Specialskolans utbildning skall ligga 
till grund för fortsatt utbildning. Specialskolan skall erbjuda en 
teckenspråkig miljö. 
 
2 § Specialskolan skall ha tio årskurser. Utbildningen i varje årskurs skall 
bedrivas under ett läsår vilket består av en hösttermin och en vårtermin. 
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3 § Undervisningen skall omfatta följande ämnen: bild, biologi, engelska, 
fysik, geografi, hem- och konsumentkunskap, historia, idrott och hälsa, 
kemi, matematik, religionskunskap, rörelse och drama, samhällskunskap, 
slöjd, svenska, teckenspråk och teknik. Härutöver skall det finnas 
språkval och elevens val. Undervisningstiden skall för varje elev vara 
minst 7 845 timmar. Därav utgör 600 timmar skolans val.  

Bilaga 2 

För den offentliga specialskolan gäller därutöver den timplan som 
regeringen fastställer.  

I skolans val kan också ingå ämnen som huvudmannen bestämmer.  
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 

meddela ytterligare föreskrifter om undervisningens omfattning. Därvid 
får för särskilda utbildningar avvikelse göras från den ämnesindelning 
som anges i första stycket. 
 
4 § För varje ämne gäller en kursplan. Regeringen meddelar närmare 
föreskrifter om kursplaner. 
 
5 § Utbildningen i specialskolan skall vara avgiftsfri. Det får dock 
förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för 
eleven.  

Eleverna skall utan kostnad ha tillgång till böcker, skrivmateriel, 
verktyg och andra hjälpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning. 
Huvudmannen skall vidare erbjuda kostnadsfria skolmåltider. 
 
6 § Hemkommunen skall betala ersättning till staten för vissa kostnader 
för den som är elev i specialskolan.  

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer skall meddela 
föreskrifter om ersättningens storlek. 
 
Offentlig specialskola 
 
7 § Staten skall svara för att eleverna i den offentliga specialskolan 
kostnadsfritt erhåller för utbildningen erforderliga resor.  

En elev i den offentliga specialskolan som till följd av sin skolgång 
måste bo utanför det egna hemmet har rätt till tillfredsställande 
förhållanden. Staten skall svara för detta utan extra kostnader för eleven. 
 
8 § Utbildningen i den offentliga specialskolan skall bedrivas vid flera 
särskilda enheter inom Specialskolemyndigheten. Regeringen meddelar 
föreskrifter om enheterna och deras upptagningsområden.. 
 
Enskild specialskola 
 
9 § En enskild specialskola skall vara öppen för alla elever som har rätt 
till utbildning i den offentliga specialskolan, om inte annat följer av 
andra eller tredje stycket.  

En enskild specialskola får begränsa sin verksamhet till 
– vissa årskurser, 
– utbildning för elever som är i behov av särskilt stöd, 
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– utbildning som är speciellt anpassad för vissa elever enligt 
föreskrifter som meddelas av regeringen. 



 

En enskild specialskola är inte skyldig att ta emot eller ge fortsatt 
utbildning åt en elev, om det skulle medföra betydande organisatoriska 
eller ekonomiska svårigheter för skolan. 

Bilaga 2 

 
10 § Om det inte finns platser för alla sökande till en enskild 
specialskola, skall urvalet ske efter grunder som är godkända av 
Skolverket. 
 
11 § För varje elev som genomgår utbildning i en enskild specialskola 
lämnas bidrag av staten. Bidraget skall bestämmas med hänsyn till 
skolans åtagande och elevens behov efter samma grunder som staten 
tillämpar vid fördelning av resurser till de offentliga specialskolorna. Om 
en elev har ett omfattande behov av särskilt stöd, är staten inte skyldig att 
lämna bidrag för det särskilda stödet, om betydande ekonomiska 
svårigheter uppstår för staten.  

Specialskolemyndigheten beslutar om bidrag enligt första stycket. 
Myndigheten har rätt till insyn i skolans verksamhet. 
 
Fritidshem 

 
12 § Fritidshemmet kompletterar utbildningen i specialskolan och skall 
erbjuda eleverna en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. 

En elev skall erbjudas utbildning i fritidshem i den omfattning som 
behövs med hänsyn till elevens eget behov, vårdnadshavarnas 
förvärvsarbete eller studier.  

Fritidshem skall tillhandahållas den del av dagen då de inte går i 
specialskolan och under lov. Fritidshem skall tillhandahållas till och med 
vårterminen det år eleven fyller 13 år. För elever från och med 10 års 
ålder kan öppen fritidsverksamhet erbjudas istället för fritidshem. 

 
Kap. 10 Sameskolan 

 
Inledande bestämmelser 

 
1 § Utbildningen i sameskolan syftar till att ge en utbildning med samisk 
inriktning som i övrigt motsvarar utbildningen i årskurserna 1–6 i 
grundskolan. 
 
2 § Undervisningen skall omfatta följande ämnen: biologi, bild, engelska, 
fysik, geografi, hemkunskap, historia, idrott och hälsa, kemi, matematik, 
musik, religionskunskap, samhällskunskap, samiska, slöjd, svenska samt 
teknik. Härutöver skall det finnas språkval och elevens val. 
Undervisningstiden skall för varje elev vara minst 4 200 timmar. Därav 
utgör 210 timmar skolans val.  

För den offentliga sameskolan gäller därutöver den timplan som 
regeringen fastställer.  

I skolans val kan också ingå ämnen som huvudmannen bestämmer.  
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Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela ytterligare föreskrifter om undervisningens omfattning. Därvid 
får för särskilda utbildningar avvikelse göras från den ämnesindelning 
som anges i första stycket. 



 

3 § För varje ämne gäller en kursplan. Regeringen meddelar närmare 
föreskrifter om kursplaner. 

Bilaga 2 

 
4 § Utbildningen i sameskolan skall vara avgiftsfri. Det får dock 
förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för 
eleverna.  

Eleverna skall utan kostnad ha tillgång till böcker, skrivmateriel, 
verktyg och andra hjälpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning. 
Huvudmannen skall vidare erbjuda eleverna kostnadsfria skolmåltider. 
 
5 § Hemkommunen skall betala ersättning till staten för vissa kostnader 
för den som är elev i sameskolan.  

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall 
meddela föreskrifter om ersättningens storlek.. 
 
Offentlig sameskola 
 
6 § Staten skall svara för att eleverna i den offentliga sameskolan 
kostnadsfritt erhåller för utbildningen erforderliga resor.  

En elev i den offentliga sameskolan som till följd av skolgången måste 
bo utanför det egna hemmet har rätt till tillfredsställande förhållanden. 
Staten skall svara för detta utan extra kostnader för eleven. 
 
Enskild sameskola 
 
7 § En enskild sameskola skall vara öppen för alla barn som har rätt till 
utbildning i den offentliga sameskolan, om inte annat följer av andra eller 
tredje stycket. 

En enskild sameskola får begränsa sin verksamhet till 
– vissa årskurser, 
– utbildning för elever som är i behov av särskilt stöd, 
– utbildning som är speciellt anpassad för vissa elever enligt 

föreskrifter som meddelas av regeringen. 
En enskild sameskola är inte skyldig att ta emot eller ge fortsatt 

utbildning åt en elev, om det skulle medföra betydande organisatoriska 
eller ekonomiska svårigheter för skolan. 
 
8 § Om det inte finns platser för alla sökande till en enskild sameskola 
skall urvalet ske efter grunder som är godkända av Skolverket. 
 
9 § För varje elev i en enskild sameskola lämnas bidrag av staten. 
Bidraget skall bestämmas med hänsyn till skolans åtagande och elevens 
behov efter samma grunder som staten tillämpar vid fördelning av 
resurser till de offentliga sameskolorna. Om en elev har ett omfattande 
behov av särskilt stöd, är staten inte skyldig att lämna bidrag för det 
särskilda stödet, om betydande ekonomiska svårigheter uppstår för staten  

Sameskolstyrelsen beslutar om bidrag enligt första stycket. Styrelsen 
har rätt till insyn i skolans verksamhet. 
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Fritidshem Bilaga 2 
 
10 § Fritidshemmet kompletterar utbildningen i sameskolan och skall 
erbjuda eleverna en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. 

En elev skall erbjudas fritidshem i den omfattning som behövs med 
hänsyn till elevens eget behov, vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller 
studier. Fritidshem skall erbjudas eleverna den del av dagen då de inte 
går i sameskolan och under lov.  

Fritidshem skall tillhandahållas till och med vårterminen det år 
eleverna fyller 13 år. För elever från och med 10 års ålder kan fritidshem 
även bedrivas i form av öppen fritidsverksamhet. 

 
/– – – / 
 

16 kap. Utbildning på entreprenad 
 

1 § Kommuner eller landsting får enligt bestämmelserna i detta kapitel 
med bibehållet huvudmannaskap sluta avtal med en enskild fysisk eller 
juridisk person om att utföra uppgifter inom utbildning enligt denna lag 
(entreprenad). 

 
2 § Inom förskola, förskoleklass, fritidshem, kommunal vuxenutbildning, 
vuxenutbildning för utvecklingsstörda och svenskundervisning för 
invandrare får uppgifter inom utbildningen överlämnas på entreprenad. 

 
3 § Inom gymnasieskolan får uppgifter som avser undervisning i 
karaktärsämnen som har en yrkesinriktad eller estetisk profil överlämnas 
på entreprenad till en enskild fysisk eller juridisk person. 

 
4 § Om det finns särskilda skäl får regeringen på ansökan av en kommun 
eller ett landsting i andra fall än som anges i 2 och 3 §§ medge att 
kommunen eller landstinget får sluta avtal med någon annan om att 
bedriva undervisning inom skolväsendet för barn och ungdom. 

 
5 § Om en kommun eller ett landsting överlämnar uppgiften att bedriva 
undervisning på entreprenad får också överlämnas den 
myndighetsutövning som hör till uppgiften. 

 
6 § Den som är eller har varit verksam inom enskild verksamhet som 
bedrivs med stöd av 2–4 §§ får inte obehörigen röja vad han eller hon 
därvid fått veta om enskildas personliga förhållanden. 

 
7 § En kommun får såsom huvudman överlåta ansvaret för medicinska 
insatser som anges i 2 kap. 17 § till ett landsting, om kommunen och 
landstinget är överens om detta. På samma sätt får ett landsting överlåta 
ansvaret till en kommun.  

Staten eller en enskild får såsom huvudman överlåta ansvaret för de 
medicinska insatser som anges i 2 kap. 17 § till en kommun eller ett 
landsting, om huvudmannen och kommunen eller landstinget är överens 
om detta. 
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Bilaga 2 17 kap. Särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk 
verksamhet 

 
Familjedaghem, öppen förskola och öppen fritidsverksamhet 

 
1 § Kommunen skall sträva efter att i stället för förskola eller fritidshem 
erbjuda ett barn familjedaghem, om vårdnadshavarna önskar det.  

Familjedaghem skall genom pedagogisk verksamhet och omsorg 
stimulera barns utveckling och lärande. Verksamheten skall utgå från 
varje barns speciella behov. 

 
2 § För plats i familjedaghem får skäliga avgifter tas ut på det sätt som 
anges i 5 kap. 11 § första stycket. 

 
3 § En kommun kan även anordna pedagogisk verksamhet och omsorg i 
form av öppen förskola och öppen fritidsverksamhet.  

En enskild huvudman får erbjuda öppen fritidsverksamhet till sina 
elever i grundskolan eller grundsärskolan från tio års ålder till och med 
vårterminen det år de fyller 13 år. 

 
4 § För den som erbjuds anställning i sådan verksamhet som avses i 1 
och 3 §§ skall bestämmelserna i 2 kap. 19–21 §§ tillämpas.  

Lokalerna där verksamheterna skall bedrivas skall vara 
ändamålsenliga. 

 
Vissa verksamheter för barn på sjukhus 

 
5 § Om ett barn vårdas på sjukhus eller i någon annan institution, skall 
huvudmannen för institutionen svara för att barnet får tillfälle att delta i 
verksamhet som motsvarar den som erbjuds i förskola, förskoleklass eller 
fritidshem. 

 
Särskild undervisning 
 
6 § För sådana elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 
sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som på grund av 
sjukdom eller av liknande skäl under en längre tid inte kan delta i vanligt 
skolarbete skall särskild undervisning anordnas på ett sjukhus eller en 
motsvarande institution, i elevens hem eller på annan lämplig plats. 
Särskild undervisning anordnas av skolhuvudmannen, om inte något 
annat följer av andra stycket. Undervisningen skall så långt det är möjligt 
motsvara den undervisning som eleven inte kan delta i. 

Särskild undervisning på ett sjukhus eller en motsvarande institution 
anordnas av den kommun där institutionen är belägen. Sådan 
undervisning skall stå öppen även för dem som fullgör skolplikt utanför 
skolväsendet. Om undervisningen avser en elev som inte är bosatt i 
kommunen har kommunen rätt till ersättning för sina kostnader från 
huvudmannen för den utbildning där eleven annars fullgör sin skolgång.  

Särskild undervisning skall inte ges en elev om den läkare som 
ansvarar för elevens vård avråder från det. Undervisning får anordnas i 
elevens hem endast om elevens vårdnadshavare medger det.  
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Utbildning vid resurscenter Bilaga 2 
 
7 § Barn som är synskadade eller gravt språkstörda får fullgöra sin 
skolplikt i särskilda resurscenter. Utbildningen skall med nödvändiga 
avvikelser motsvara utbildningen i grundskolan respektive 
grundsärskolan.  

Staten är huvudman för utbildning vid sådana resurscenter.  
Hemkommunen skall betala ersättning till staten för vissa kostnader 

för den som fullgör sin skolplikt vid ett särskilt resurscenter.  
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela 

föreskrifter om verksamheten vid sådana resurscenter samt meddela 
föreskrifter om undantag från bestämmelsen i tredje stycket och om 
ersättningens storlek. 
 
Särskilda ungdomshem 
 
8 § Under vistelse i ett sådant hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (särskilt ungdomshem) skall 
skolpliktiga barn, som inte lämpligen kan fullgöra sin skolplikt på annat 
sätt, fullgöra den genom att delta i utbildning vid hemmet. Sådan 
utbildning skall anordnas genom försorg av huvudmannen för hemmet.  

Den skall med nödvändiga avvikelser motsvara utbildningen i 
grundskolan eller i förekommande fall grundsärskolan eller 
specialskolan. Den som inte längre är skolpliktig och vistas i ett hem som 
avses i första stycket och som inte lämpligen kan fullgöra skolgång på 
annat sätt skall genom huvudmannens försorg ges möjlighet att delta i 
kompletterande utbildning på grundskolenivå eller motsvarande eller i 
utbildning som motsvarar sådan utbildning som erbjuds i 
gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.  

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar 
föreskrifter om utbildningens närmare innehåll och dess organisation. 

 
Annat sätt för att fullgöra skolplikten 
 
9 § Ett skolpliktigt barn skall medges rätt att fullgöra skolplikten på 
annat sätt än som anges i denna lag, om det framstår som ett fullgott 
alternativ till den utbildning som annars står barnet tillbuds enligt 
föreskrifter i denna lag. Behov av insyn i verksamheten skall kunna 
tillgodoses.  

Medgivande kan lämnas för upp till ett år i sänder. Under dess 
giltighetstid skall prövas hur verksamheten utfaller. Medgivandet skall 
återkallas med omedelbar verkan, om nödvändig insyn i verksamheten 
inte ges eller om det av annat skäl kan antas att det inte längre föreligger 
förutsättningar för ett medgivande.  

Frågor enligt första stycket prövas av barnets hemkommun eller, om 
barnet har sådant funktionshinder som enligt 4 kap. 3 § 3 kan vara grund 
för att fullgöra skolplikten i specialskolan, Specialskolemyndigheten 
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Fristående skolor Bilaga 2 
 
10 § Skolplikt får fullgöras i en enskild skola som anordnas vid sidan av 
skolväsendet (fristående skola), om skolan är godkänd av Skolverket.  

Om inte annat följer av tredje stycket får barn som avses i 4 kap. 3 § 1 
fullgöra sin skolplikt i en fristående skola endast om skolan motsvarar 
grundskolan. Barn som avses i 4 kap. 3 § 2 och 3 får fullgöra sin 
skolplikt i en fristående skola endast om skolan motsvarar 
grundsärskolan respektive specialskolan.  

Barn som endast för kortare tid är bosatta i landet eller som har andra 
skäl att få en utbildning med internationell inriktning får fullgöra sin 
skolplikt i en sådan fristående skola som avses i 11 § 2. 
 
11 § Godkännande enligt 10 § skall lämnas om huvudmannen för skolan 
kan antas komma att uppfylla följande krav: 

1. Skolan skall ge kunskaper och färdigheter som till art och nivå 
väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som grundskolan, 
grundsärskolan eller specialskolan skall förmedla. 

2. Om skolan har en annan internationell inriktning än den som får 
finnas i grundskolan eller i en fristående skola som motsvarar 
grundskolan (internationell skola) krävs i stället för vad som anges i 1 att 
skolans utbildning som helhet betraktad skall vara likvärdig med 
grundskolans. Skolan skall förmedla kunskaper och färdigheter som 
underlättar fortsatt skolgång utomlands. Undervisning i svenska språket 
och om svenska förhållanden skall meddelas i den omfattning som 
eleverna behöver. 

3. Föreskrifterna om övergripande mål m.m. i 1 kap. 3–6 §§, om 
registerkontroll i 2 kap. 19–21 §§ och om tystnadsplikt i 21 kap. 9 § 
första stycket skall tillämpas vid skolan. 
 
18 kap. Tillsyn m.m. 

 
1 § Skolverket svarar för nationell uppföljning och utvärdering av 
skolväsendet och sådan utbildning som regleras i 17 kap. 

 
2 § Skolverket utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag, föreskrifter 
som har meddelats med stöd av lagen och bestämmelser för utbildningen 
som kan finnas i annan författning. Skolverkets tillsyn omfattar dock inte 
sådan utbildning som anges i 5 § 

 
3 § Skolverket har rätt att inspektera sådan verksamhet som står under 
dess tillsyn och får inhämta upplysningar och ta del av de handlingar och 
annat material som behövs för tillsynen. Den vars verksamhet 
inspekteras är skyldig att lämna den hjälp som behövs vid inspektionen. 
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4 § Har en huvudman åsidosatt sina skyldigheter som huvudman för 
verksamhet som står under Skolverkets tillsyn och avhjälps inte bristerna 
efter påpekande för huvudmannen får Skolverket, om missförhållandena 
kan leda till påtagliga negativa effekter för utbildningen eller för 
eleverna, förelägga huvudmannen att fullgöra sina åligganden. 
Föreläggandet får förenas med vite.  



 

Ett föreläggande skall innehålla uppgifter om de åtgärder som 
Skolverket anser nödvändiga för att de påtalade missförhållandena skall 
avhjälpas. 

Bilaga 2 

 
5 § Kommunen utövar tillsyn över sådan verksamhet som kommunen 
godkänt enligt 2 kap. 5 § andra stycket. Kommunen har rätt att inspektera 
verksamheten och får inhämta de upplysningar och ta del av de 
handlingar och annat material som behövs för tillsynen.  

Om det förekommer missförhållande i verksamheten får kommunen 
förelägga huvudmannen att avhjälpa missförhållandet. Ett föreläggande 
skall innehålla uppgifter om de åtgärder som kommunen anser 
nödvändiga för att det påtalade missförhållandet skall kunna avhjälpas.  

Om missförhållandet är allvarligt och kommunens föreläggande inte 
följs, får kommunen återkalla godkännandet. Detsamma gäller om 
huvudmannen utökar verksamheten utöver vad som anges i 
godkännandet. 

 
6 § Socialstyrelsen har den centrala tillsynen över elevhemsboende vid 

– Rh-anpassad utbildning, 
– specialskolor, 
– resurscenter och 
– viss annan utbildning för elever med utvecklingsstörning som 

bedrivs enligt avtal med staten. 
Länsstyrelserna har tillsyn över verksamheten vid sådant 

elevhemsboende som avses i första stycket och får då inspektera 
verksamheten 

 
7 § Har en kommun grovt eller under längre tid åsidosatt sina 
skyldigheter enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats 
med stöd av lagen, får regeringen meddela de föreskrifter för kommunen 
eller, på kommunens bekostnad, vidta de åtgärder som behövs för att 
avhjälpa bristen.  

Har staten haft kostnader för en åtgärd som vidtagits med stöd av 
första stycket, får denna kostnad kvittas mot belopp som staten annars 
skulle ha betalt ut till kommunen. 

 
8 § Om en huvudman för en enskild skola inte följer Skolverkets 
föreläggande enligt 4 § och missförhållandena är allvarliga, får 
Skolverket återkalla godkännandet. Detsamma gäller om huvudmannen 
för en enskild skola inom skolväsendet utökar verksamheten utöver vad 
som anges i godkännandet. 

 
19 kap. Skolväsendets överklagandenämnd 

 
1 § För prövning av överklaganden av vissa beslut på skolväsendets 
område skall det finnas en särskild överklagandenämnd, Skolväsendets 
överklagandenämnd. 

Nämnden skall bestå av en ordförande och fem andra ledamöter, av 
vilka en skall vara ersättare för ordföranden. Ordföranden och ersättaren 
för ordföranden skall vara eller ha varit ordinarie domare.  
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Ledamöterna i nämnden utses av regeringen för en period om minst tre 
år. 

Bilaga 2 

 
2 § Skolväsendets överklagandenämnd skall hålla muntlig förhandling 
om klaganden begär det och det inte är obehövligt.  

Muntliga förhandlingar enligt första stycket skall vara offentliga.  
Om det kan antas att det vid en förhandling kommer att lämnas någon 

uppgift för vilken gäller sekretess enligt sekretesslagen (1980:100) får 
ordföranden vid förhandlingen besluta att förhandlingen skall hållas 
inom stängda dörrar. 

 
3 § En enskild part, som inställt sig till muntlig förhandling, får 
tillerkännas ersättning av allmänna medel för kostnad för resa och 
uppehälle, om nämnden finner att han skäligen bör ersättas för sin 
inställelse. Nämnden får bevilja förskott på ersättningen. Närmare 
bestämmelser om ersättning och förskott meddelas av regeringen 

 
20 kap. Överklagande 

 
Överklagande till allmän förvaltningsdomstol 

 
1 § Ett beslut av Skolverket får överklagas till allmän förvaltnings 
domstol om verket meddelat beslut i fråga om 

1. godkännande som huvudman för en enskild skola enligt 2 kap. 5 § 
första stycket, 

2. godkännande som huvudman för en fristående skola enligt 17 kap. 
11 §, 

3. föreläggande enligt 18 kap. 4 § eller 
4. återkallande av godkännande som huvudman för enskild skola enligt 

18 kap. 8 §. 
Beslut i frågor som avses i första stycket 3 och 4 gäller omedelbart om 

inte annat beslutas. 
 

2 § Ett beslut av kommunen får överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol om kommunen meddelat beslut i fråga om 

1. godkännande som huvudman för enskild skola enligt 2 kap. 5 § 
andra stycket, 

2. föreläggande för vårdnadshavare att iaktta sina skyldigheter enligt 4 
kap. 16 §, 

3. skolskjuts enligt 7 kap. 13 § första stycket eller 8 kap. 11 § första 
stycket, 

4. medgivande och återkallande av medgivande enligt 17 kap. 9 § att 
fullgöra skolplikten på annat sätt, 

5. föreläggande enligt 18 kap. 5 § eller 
6. återkallande av godkännande som huvudman för enskild skola 
enligt 18 kap. 5 §. 
Beslut i frågor som avses i första stycket 2, 4, 5 och 6 gäller 

omedelbart om inte annat beslutas. 
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3 § Ett beslut av Specialskolemyndigheten får överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol om myndigheten meddelat beslut i fråga om 



 

1. kostnadsfria resor enligt 9 kap. 7 § första stycket, Bilaga 2 
2. föreläggande för vårdnadshavare att iaktta sina skyldigheter enligt 4 

kap. 16 § eller 
3. medgivande och återkallande av medgivande enligt 17 kap. 9 § att 

fullgöra skolplikt på annat sätt. 
Beslut i frågor som avses i första stycket 2 och 3 gäller omedelbart om 

inte annat beslutas. 
 

4 § Ett beslut av Sameskolstyrelsen får överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol om styrelsen meddelat beslut i fråga om 

1. kostnadsfria resor enligt 10 kap. 6 § första stycket eller 
2. föreläggande för vårdnadshavare att iaktta sina skyldigheter enligt 4 

kap. 16 §. 
Beslut i frågor som avses i första stycket 2 gäller omedelbart om inte 

annat beslutas. 
 

5 § Ett beslut av rektor får överklagas till allmän förvaltningsdomstol om 
rektor meddelat beslut i fråga om befrielse från skyldighet att delta i 
obligatoriska inslag i verksamheten enligt 4 kap. 12 §. 

 
6 § Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten av beslut 
enligt 1–5 §§. 

 
Överklagande till Skolväsendets överklagandenämnd 

 
7 § En beslut av kommunen får överklagas till Skolväsendets 
överklagandenämnd om kommunen meddelat beslut i fråga om 

1. ett barn skall gå i grundsärskolan enligt 4 kap. 3 § 2, 
2. ett barn skall få börja fullgöra skolplikten först det kalenderår barnet 

fyller åtta år enligt 4 kap. 6 § andra stycket, 
3. skolpliktens upphörande enligt 4 kap. 8 § andra stycket, 
4. rätten enligt 4 kap. 9 § andra stycket att fullfölja utbildningen i 

grundskolan, grundsärskolan och specialskolan efter skolpliktens 
upphörande, 

5. mottagande av en elev från en annan kommun enligt 6 kap. 6 § 
första stycket, 7 kap. 8 § första stycket eller 8 kap. 6 §, 

6. åtgärder enligt 7 kap. 11 § tredje stycket för elever som inte bor 
hemma eller 

7. placering på annan skolenhet än den vårdnadshavaren önskar på 
grund av särskilda skäl enligt 6 kap. 8 § 3, 7 kap. 12 § 3 eller 8 kap. 10 § 
3. 

Beslut som avses i 5 får överklagas endast av eleven eller elevens 
vårdnadshavare. 

 
8 § Ett beslut av Specialskolemyndigheten får överklagas hos 
Skolväsendets överklagandenämnd om myndigheten meddelat beslut 
ifråga om 

1. ett barn skall gå i specialskolan enligt 4 kap. 3 § 3, 
2. skolpliktens upphörande enligt 4 kap. 8 § andra stycket eller 
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3. åtgärder enligt 9 kap. 7 § andra stycket för elever som inte bor 
hemma. 



 

Beslut som avses i 1 får överklagas endast av eleven eller elevens 
vårdnadshavare. 

Bilaga 2 

 
9 § Ett beslut av Sameskolstyrelsen får överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd om styrelsen meddelat beslut i fråga om 

1. ett barn får gå i sameskolan enligt 4 kap. 3 § 4 eller 
2. åtgärder enligt 10 kap. 6 § andra stycket för elever som inte bor 

hemma. 
Beslut som avses i 1 får överklagas endast av eleven eller elevens 

vårdnadshavare. 
 

10 § Ett beslut av rektor i fråga om åtgärdsprogram enligt 3 kap. 13 § får 
överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. Vid prövning av ett 
överklagande skall nämnden antingen fastställa eller upphäva beslutet. 

 
11 § Ett beslut av Skolväsendets överklagandenämnd med anledning av 
ett överklagande dit får inte överklagas. 

 
21 kap. Övriga föreskrifter 

 
Bosättning och hemkommun 

 
1 § Med bosatt i landet avses i denna lag den som skall vara folkbokförd 
här enligt folkbokföringslagen (1991:481).  

Med bosatt i landet likställs vid tillämpningen av denna lag barn och 
ungdomar som inte är folkbokförda här men som 

1. avses i 1 § första stycket lagen (1994:137) om mottagande av 
asylsökande m.fl., 

2. har rätt till utbildning, familjedaghem, öppen förskola eller öppen 
fritidsverksamhet till följd av EG-rätten, avtalet om Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller avtalet mellan Europeiska 
gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan, och Schweiz å andra 
sidan om fri rörlighet för personer eller 

3. avses i 5 § folkbokföringslagen (1991:481). 
 

2 § Med en persons hemkommun avses i denna lag den kommun där han 
eller hon är folkbokförd.  

För den som är bosatt i landet utan att vara folkbokförd avses med 
hemkommun den kommun där han eller hon stadigvarande vistas eller, 
om han eller hon saknar stadigvarande vistelseort, den kommun där han 
eller hon för tillfället uppehåller sig. Detsamma gäller den som är 
kvarskriven i en kommun enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481). 

 
3 § Det som i lagen sägs om utvecklingsstörda gäller även dem som har 
fått ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder på 
grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, 
samt personer med autism eller autismliknande tillstånd.  

I lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
finns bestämmelser om vissa andra särskilda insatser än utbildning. 
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Handläggning av ärenden Bilaga 2 
 

4 § I ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild enligt 
denna lag skall tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen 
(1986:223) 

– 14 § första stycket om parts rätt att meddela sig muntligen, 
– 15 § om anteckning av uppgifter, 
– 16 och 17 §§ om en parts rätt att få del av uppgifter, 
– 20 § om motivering av beslut, 
– 21 § om underrättelse av beslut och 
– 26 § om rättelse av skrivfel eller liknande. 
Bestämmelserna i 16 och 17 §§ förvaltningslagen gäller dock inte 

uppgifter som rör någon annan sökande i ett ärende om plats i förskola.  
Vad som sägs i första stycket gäller inte vid betygsättning. I fråga om 

betyg gäller föreskrifterna i 3 kap. 21 och 22 §§ denna lag. 
 

5 § I ärenden som överklagas enligt 20 kap. tillämpas utöver vad som 
följer av 4 § också 23Œ25 §§ och 30 § förvaltningslagen (1986:223) 

 
Elevs talerätt 

 
6 § Elever som har fyllt 16 år har rätt att själva föra sin talan i ärenden 
och överklaganden enligt denna lag.  

Denna rätt gäller också ansökan till gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan och överklagande av en sådan ansökan även om 
eleven inte uppnått 16 års ålder. 

 
Information om elevs frånvaro 

 
7 § Om en elev är frånvarande från skolarbetet i sådan utsträckning att 
det kan påverka en elevs rätt till studiehjälp skall skolan underrätta 
elevens föräldrar. Informationsskyldigheten gäller även om eleven fyllt 
18 år. 

 
Anmälan till socialnämnden 

 
8 § Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett 
barn kan behöva nämndens skydd eller stöd finns i 14 kap. 1 § 
socialtjänstlagen (2001:453). 

 
Tystnadsplikt 

 
9 § Den som är eller har varit verksam vid en enskild skola får inte 
obehörigen röja vad han eller hon därvid har fått veta om enskildas 
personliga förhållanden. 

För det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i sekretesslagen 
(1980:100). 

 
Bemyndiganden 
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10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om skyldighet för huvudmannen att lämna sådana 
sakuppgifter om skolverksamheten och sådan verksamhetsredovisning 
som behövs för uppföljning och utvärdering av verksamheten. 

Bilaga 2 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också 
meddela föreskrifter om skyldighet för huvudmannen för en enskild 
skola att lämna ekonomisk redovisning över verksamheten samt sådan 
information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn i denna.  

Regeringen får vidare meddela föreskrifter om vite för den som inte 
följer bestämmelserna om uppgiftsskyldighet i första eller andra stycket. 

 
11 § Med utlandssvensk elev avses i denna lag en elev vars 
vårdnadshavare stadigvarande vistas i utlandet och av vilka minst en är 
svensk medborgare. 

Regeringen får meddela föreskrifter om att också annan skall räknas 
som utlandssvensk elev. 
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 Bilaga 2 
Bilaga 1 

 
Timplan för den offentliga grundskolan 

 
Undervisningstid i timmar om 60 minuter för ämnen, ämnesgrupper och 
annan verksamhet 
 
Bild    230 
Hem- och konsumentkunskap   118 
Idrott och hälsa    500 
Musik    230 
Slöjd    330 

 
Svenska/Svenska som andraspråk                    1 490 
Engelska    480 
Matematik    900 

 
Geografi    885 
Historia 
Religionskunskap 
Samhällskunskap 

 
Biologi    800 
Fysik 
Kemi 
Teknik 

 
Språkval    320 
Elevens val    382 
Totalt garanterat antal timmar                   6 665 

 
Därav skolans val    600 
 
Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en 
ämnesgrupp minskas med högst 20 procent.83 
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Bilaga 3 Bilaga 3 

Förteckning över remissinstanserna över 1999 års 
skollagskommittés betänkande Skollag för kvalitet 
och likvärdighet (SOU 2002:121) 

Remissinstanser 
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Remissyttrande har inkommit från Riksdagens ombudsmän (JO), 
Kammarrätten i Stockholm, Länsrätten i Stockholms län, 
Integrationsverket, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av 
sexuell läggning (HomO), Ombudsmannen mot etnisk diskriminering 
(DO), Migrationsverket, Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut, 
Statens institutionsstyrelse (SiS), Handikappombudsmannen (HO), 
Barnombudsmannen (BO), Ekonomistyrningsverket (ESV), 
Riksrevisionsverket (RRV), Statskontoret, Statens skolverk, 
Myndigheten för skolutveckling, Specialpedagogiska institutet, 
Skolväsendets överklagandenämnd, Specialskolemyndigheten, Nationellt 
centrum för flexibelt lärande (CFL), Internationella programkontoret för 
utbildningsområdet, Folkbildningsrådet, Högskoleverket, Verket för 
högskoleservice (VHS), Lunds universitet, Umeå universitet, Luleå 
tekniska universitet, Karlstads universitet, Örebro universitet, Högskolan 
i Gävle, Högskolan i Kalmar, Lärarhögskolan i Stockholm, Malmö 
högskola, Södertörns högskola, Överklagandenämnden för studiestöd, 
Centrala studiestödsnämnden (CSN), Ungdomsstyrelsen, 
Sameskolstyrelsen, Stiftelsen Högskolan i Jönköping, 
Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), Arbetslivsinstitutet, Arbetsmiljöverket, 
Jämställdhetsombudsmannen (JämO), Carlbeck-kommittén (U 2002:01), 
Arvika kommun, Botkyrka kommun, Degerfors kommun, Falu kommun, 
Gnesta kommun, Gnosjö kommun, Gotlands kommun, Göteborgs stad, 
Habo kommun, Hylte kommun, Härnösands kommun, Jokkmokks 
kommun, Kalix kommun, Kalmar kommun, Kumla kommun, Lerums 
kommun, Luleå kommun, Lunds kommun, Lycksele kommun, Malmö 
stad, Mjölby kommun, Motala kommun, Munkedals kommun, Mönsterås 
kommun, Nacka kommun, Norrköpings kommun, Robertsfors kommun, 
Sjöbo kommun, Skellefteå kommun, Sollentuna kommun, Stockholms 
stad, Svedala kommun, Svenljunga kommun, Timrå kommun, Torsby 
kommun, Trollhättans kommun, Trosa kommun, Uppsala kommun, 
Vänersborgs kommun, Värmdö kommun, Ystads kommun, Åmåls 
kommun, Ödeshögs kommun, Örebro kommun, Örkelljunga kommun, 
Östersunds kommun, Landstinget i Västra Götalands län (Västra 
Götalandsregionen), Landstinget i Västerbottens län, Barnverket, 
Barnens rätt i samhället (BRIS), Elevorganisationen i Sverige, 
Friskolornas riksförbund, Företagarnas riksorganisation, 
Handikappförbundens Samarbetsorgan, Hörselskadades Riksförbund, 
Landsorganisationen i Sverige (LO), Landstingsförbundet, Lernia AB, 
Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Riksförbundet för 
Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna (FUB), Riksförbundet för 
kommunal och statlig vuxenutbildning (Rvux), Riksförbundet Hem och 



 

Bilaga 3 Skola, Samarbetsorganet för invandrarorganisationer i Sverige (SIOS), 
Sveriges elevråd (SVEA), Svenska Kommunförbundet, Svenska 
Kommunalarbetareförbundet, Svenskt Näringsliv, Sveriges Akademikers 
Centralorganisation (SACO), Sveriges Psykologförbund, Sveriges 
Skolledarförbund, Sveriges vägledarförening, Synskadades Riksförbund, 
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO), Waldorfskolefederationen. 
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 Dessutom har spontana remissvar inkommit från Studie- och 
yrkesvägledare vid Anderstorpsskolan i Skellefteå, Simrishamns 
kommun, Barnskötare i Härnösand, Dagbarnvårdargrupperna i 
Härnösands kommun, Förskollärare i Göteborg, Barnskötare på 
Skönadals förskola i Kävlinge kommun, Tjäderns förskola i Härnösand, 
Studievägledarna på Stockholms gymnasieskolor, Barnskötarna vid 
Bondsjö Förskola, Lärarförbundets lokalavdelning M19 Sjöbo, 
Kommunala Företagens Samorganisation (KFS), Elevforum Göteborg, 
Lärarnas Riksförbunds kommunförening i Nässjö, Ekumeniska 
skolpolitiska gruppen, Anebergsgymnasiet i Uddevalla, 
Kommunförbundet Jönköpings län, Landskrona kommun, 
Göteborgsregionens kommunalförbund, Grästorps kommun, Värnamo 
kommun, Eksjö kommun, Astma- och Allergiförbundet, Sandvikens 
kommun, Föreningen Sveriges Skolchefer, Söderköpings kommun, 
Markaryds kommun, Blekinge Tekniska högskola, Styrelsen för 
Lärarförbundets lokalavdelning i Åstorp L11, Nätverket för 
modersmålsansvariga i Stockholms norrortskommuner, Sveriges 
Sjukhuslärarförening, Region Halland, Kommunal Älvsborgs Branschråd 
för skola och barnomsorg, Lessebo kommun, Köpings kommun, 
Kommunförbundet Kronoberg, Leksands kommun, Mullsjö kommun, 
Partille kommun, Bollnäs kommun, Svenska 
Kommunalarbetareförbundet Avdelning Skåne län, Järfälla förskola och 
grundskola, Töreboda kommun, Kommunal Skaraborg sektion 1, 
Föreningen för enskilt drivna familjedaghem i Stockholm, Ekerö 
kommun, Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet & Föräldraskap 
(HARO), Stenungsunds kommun, Surahammars kommun, Mölndals 
kommun, Svenska Skolläkarföreningen, Vetlanda kommun, Svenska 
Dyslexiföreningen, Socialdemokraterna i Sollentuna, Lärare på Astrid 
Lindgrens barnsjukhus och BUP:s Ungdomsavdelning vid Karolinska 
sjukhuset, Valdemarsviks kommun, Jönköpings kommun, 
Förskoletidningen, Afasiförbundet i Sverige, Gislaveds kommun, 
Sveriges kristna friskoleråd, Sveriges skolkurators förening, 
Lärarförbundets Skolledarförening i Huddinge kommun, Svenska 
Kommunalarbetareförbundet Barnomsorgsklubben Sekt. 32 Sollefteå, 
Styrelsen för Lärarförbundets lokalavdelning i Surahammar, Kävlinge 
kommun, Tyresö kommun, Kils kommun, Representanter från 16 av 
Botkyrkas 32 förskolor, Laxå kommun, Stockholms universitet, Orsa 
kommun, Föreningen för en demokratiserande och aktiverande skola 
(DAKS), Lärarnas Riksförbund i Trollhättan, Kommunförbundet Skåne, 
Sydnärkes utbildningsförbund, Kommunal sektion 3 i Åmål, 
Föräldraalliansen i Stockholms Stad (FiSS), Riksförbundet för döva, 
hörselskadade och språkstörda barn, Sigtunaskolan Humanistiska 
Läroverket, Akademikerförbundet SSR, Bjuvs kommun, Lindesbergs 
kommun, Föreningen Barnens Rätt Till Föräldrarnas Tid, Riksförbundet 
för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, Förbundet Funktionshindrade 



 

Bilaga 3 Med Läs- och Skrivsvårigheter (FMLS), DIK-förbundet, Lomma 
kommun, Åre kommun, Lidköpings kommun, Pippis Hemskola, 
Norrtälje kommun, Teaterhögskolan i Stockholm, Hallstahammars 
kommun, Kiruna kommun, Riksföreningen för skolsköterskor, 
Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Sverigefinländarnas 
delegation, Miljöpartiet i Lund, Nässjö kommun, Ljusdals kommun, 
Humanisterna, Solna stad, Riksföreningen Autism, Västerås stad, 
Hallsbergs kommun, Lärarnas Riksförbund Haparanda 
Kommunförening, Smedjebackens kommun, Finsk-svenska 
utbildningsrådets Finska delegation, Järfälla kommun, Hörby kommun, 
Lärarförbundet Mariestads lokalavdelning R 10, Svalövs kommun, Umeå 
kommun, Älvdalens kommun, Fackliga organisationerna i Härnösand, 
Vaggeryds kommun, Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn (FDB), 
Sjukhusläkare i södra regionen, Härnösands gymnasium, Riksförbundet 
för sexuellt likaberättigande (RFSL), Svenska Samernas Riksförbund, 
Kommunförbundet Stockholms Län (KSL), Skolhälsovården 
Norreportskolan i Ystad, Linköpings kommun, Kungl. Musikhögskolan i 
Stockholm. Slutligen har ett hundratal brev och vykort samt andra 
yttranden från privatpersoner inkommit 
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Bilaga 4 Bilaga 4 

Sammanfattning av betänkandet Fristående 
gymnasieskolor – hot eller tillgång? (SOU 2001:12) 

Godkännande 

Skolverket skall i sin bedömning vid beslut om en ny fristående gymna-
sieskolas bidragsberättigande ta betydande hänsyn till elevutveckling och 
lokalmarknad i lägeskommunen och närliggande kommuner. 

Skolverket skall ta hänsyn till en kommuns omställningsbehov vid 
beslut om bidragsberättigande för flera nya fristående gymnasieskolor 
samtidigt i en kommun. 

Individuella program 

En fristående gymnasieskola skall få rätten att anpassa sin utbildning till 
eleven genom att anordna individuella program. 

Bidrag m.m. 

Ett villkor för att en fristående gymnasieskola skall ha rätt till kommu-
nala bidrag är att skolans utbildning i likhet med kommunala gymnasie-
skolor är kostnadsfri för eleverna. 

Ett bidragssystem som bygger på att de fristående skolorna kommer 
överens med elevernas hemkommuner men med en av statsmakten fast-
ställd prislista som gäller om inte skolan och kommunen kommer 
överens om annat, skall behållas. 

Skolverket anmodas att finna vägar att få en högre svarsfrekvens från 
kommunerna vad avser kostnadsredovisning per elev och program. 

Medelvärdet av kommunernas mediankostnader för tre på varandra 
följande år uppräknade med rådande skolindex läggs till grund för bi-
dragsberäkningen. 

Den kommunala kostnadsmedianen, som ligger till grund för bidrags-
schablonen, rensas från kommunernas kostnader för skolmåltider. 

Kommunerna ges möjlighet att reducera det föreslagna bidragsbelop-
pet med högst 5 % för att kompensera för den fristående skolans möjlig-
het att optimera sin organisation. 

Bidragsbeloppen fastställs den 1 januari men avser följande läsår med 
ikraftträdande den 1 juli. 

Skolverket skall vid hänförandet i bidragshänseende av utbildningen 
vid en fristående gymnasieskola till ett nationellt program inte enbart tar 
hänsyn till utbildningens mål utan även till de arbetsformer som skol-
huvudmannen redovisar i sin ansökan. 

Skolverkets beslut om till vilket nationellt program en utbildning vid 
en fristående skola skall hänföras skall kunna omprövas. 

Beslut om bidragshänförande av en utbildning till nationella program 
skall kunna göras mer flexibelt. T.ex. att 70 % av en utbildning hänförs 
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till samhällsvetenskapsprogrammet medan 30 % hänförs till det estetiska 
programmet. 

Bilaga 4 

Bidragen till inriktningar, som i kostnadshänseende klart överstiger 
kommunernas mediankostnad som t.ex. musikinriktning på det estetiska 
programmet och transportinriktning på fordonsprogrammet, beräknas 
genom att programschablonen räknas upp med en av Skolverket fast-
ställd faktor. 

En bidragsschablon för IB-utbildning skall fastställas. 

Elever i behov av särskilt stöd 

En fristående skola är i princip öppen för alla. Undantag får endast göras 
om ett mottagande skulle medföra att betydande ekonomiska svårigheter 
uppstår för skolan. Om hemkommunen är beredd att stå för dessa extra 
kostnader uppstår normalt inga ekonomiska svårigheter för skolan och 
denna är därmed skyldig att ta emot den sökande. Kommittén utgår från 
att skollagskommittén i sitt arbete med rättssäkerhetsfrågor även övervä-
ger att en sökande ges möjlighet att överklaga dessa mottagandebeslut. 

Redovisning – kontroll 

De bidragsberättigade fristående gymnasieskolorna skall åläggas att 
årligen lämna in en ekonomisk redovisning över verksamheten. Av redo-
visningen, som skall vara granskad och godkänd av revisor, skall framgå 
hur skolan finansierat verksamheten och hur ett eventuellt överskott 
disponerats. 

Skolverket skall kontrollera dels att bidragen utbetalats i enlighet med 
gällande bestämmelser, dels hur bidragen disponerats. Den årliga gransk-
ningen av en skolas kvalitetsredovisning och ekonomiredovisning skall 
ligga till grund för beslut om fortsatt bidragsberättigande och till vilket 
nationellt program skolans undervisning i bidragshänseende fortsätt-
ningsvis skall hänföras. 

Inackordering 

Systemet att CSN betalar ut inackorderingstillägg till elever på fristående 
gymnasieskolor skall behållas. 

Den definition som CSN använder för vilka som behöver inackorde-
ringstillägg skall ändras så att alla elever på fristående gymnasieskolor, 
som av restidsskäl behöver bo inackorderade under utbildningen, får rätt 
till inackorderingstillägg. 

Riksrekrytering 

De fristående gymnasieskolornas rätt till riksrekrytering av sina elever 
bibehålls. 

Den pågående gymnasieutredningen skall avvaktas liksom utveckling-
en i de regioner där en övergång till olika former av ökad valfrihet har 
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börjat praktiseras innan riksdagen tar ställning till om riksrekrytering 
skall införas för all gymnasieutbildning. 

Bilaga 4 
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Bilaga 5 Bilaga 5 

Betänkandet Fristående gymnasieskolor – hot eller 
tillgång? (SOU 2001:12) författningsförslag 

Omständigheter att ta hänsyn till vid beslut om bidragsberättigande 

I kapitel 5 har utredningen lyft fram att elevantalsutvecklingen och 
lokalmarknaden i lägeskommunen och omgivande kommuner är två 
faktorer som bör beaktas vid beslut om bidragsrätt vid nyetablering av en 
fristående gymnasieskola. Detta bör enligt kommitténs förslag förtyd-
ligas genom ett tillägg till 9 kap. 8 § skollagen. 

Kommittén föreslår att avslutningen av nämnda paragraf ges följande 
lydelse (förslag till ändrad text är kursiverad): 

 
En förklaring enligt första stycket skall inte lämnas i fråga om en 
utbildning som, på grund av t.ex. den planerade utbildningens 
innehåll och utformning, skolans storlek och geografiska läge, 
skulle innebära påtagliga negativa följder för skolväsendet i den 
kommun där skolan är belägen eller i närliggande kommuner. 
En fristående skola som avses i denna paragraf får inom ramen för 
vad som sägs i första stycket 1 ha en konfessionell inriktning. 

 
Med ovanstående skrivning öppnas en möjlighet till en mer individuell 
bedömning av olika fristående skolor, som samtidigt ansökt om bidrags-
berättigande i samma kommun. 

Förbättring av kommunernas planeringsförutsättningar 

I kapitel 5 har de fristående gymnasieskolornas inverkan på den kommu-
nala gymnasieplaneringen behandlats. Många av de synpunkter som 
kommunala gymnasieföreträdare framfört, när de hävdat att en fristående 
gymnasieskola riskerar att allvarligt försämra den kommunala gymnasie-
skolans förutsättningar, finner vi överdrivet pessimistiska. En synpunkt 
som vi tycker kan behöva beaktas, avser att beslutet om en ny fristående 
gymnasieskolas bidragsberättigande ibland fattas så sent, att det kan 
ställa till med onödiga problem för den kommunala planeringen. Efter-
som eleverna i grundskolans år 9 som regel väljer gymnasieutbildning 
under januari månad finner kommittén det rimligt att kommunerna 
normalt endast är skyldiga att betala bidrag från 1 juli ett visst år till de 
fristående gymnasieskolor som är godkända som bidragsberättigade den 
1 januari samma år. 

För att ytterligare undanröja en del av kommunernas planerings-
problem föreslår kommittén vidare att det införs en möjlighet att under 
vissa förutsättningar senarelägga starten för en fristående skola med ett 
år. 

De nu föreslagna förbättringarna av kommunernas planeringsförut-
sättningar föreslås genomföras genom följande ändringar av 9 kap. 9 § 
skollagen (den nya texten är kursiverad): 
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Om inte kommunen och skolan har kommit överens om annat, skall 
bidraget enligt 8 a eller 8 c § beräknas för ett bidragsår i sänder. 
Varje bidragsår börjar den 1 juli. 

Bilaga 5 

 För att en fristående skola som avses i 8 eller 8 b § skall ha rätt 
till bidrag från och med ett visst bidragsår gäller att skolan har 
ansökt om att bli förklarad som bidragsberättigad före den 1 april 
kalenderåret innan det år utbildningen avses att startas. Om det 
föreligger särskilda skäl med hänsyn till skolväsendet i den kommun 
där skolan är belägen eller i närliggande kommuner får för-
klaringen om rätt till bidrag avse tiden från och med höstterminen 
efter den i ansökan angivna tidpunkten för planerad start av verk-
samheten. 
 För sådan ansökan om förklaring om bidragsrätt som ges in 
senast den 1 april skall Statens skolverks beslut föreligga senast 
under december månad samma år. Undantag härifrån får dock 
göras om det i ett enskilt ärende uppstår betydande svårigheter att 
färdigställa utredningen inom denna tid. 

De fristående gymnasieskolornas elevrapportering till hemkommunerna 

I kommitténs kommunkontakter har några kommunföreträdare framfört 
att det ibland är svårt för kommunen att veta vilka elever som tagits in på 
en fristående gymnasieskola. Det förekommer att elever blir intagna både 
i en kommunal gymnasieskola och på en fristående gymnasieskola. De 
första veckorna på höstterminen har alltid inneburit en viss turbulens i 
elevgruppen som börjar i den första årskursen även när antalet fristående 
gymnasieskolor var mindre än i dag. Elever som inte kommit in på sitt 
förstahandsval blir efterintagna när någon tackar nej till sin plats och 
lämnar därmed sin plats för nya elever osv. 

Turbulensen ökar med antalet aktörer och enligt kommunerna tar det 
nu allt längre tid innan de kommunala gymnasieskolorna vet vilka elever 
de kommer att ha under höstterminen. Problemet fanns som sagt redan 
när det endast fanns ett fåtal fristående gymnasieskolor och den kommu-
nala intagningsenheten skötte all gymnasieintagning. Flera av de friståen-
de gymnasieskolorna köper intagningstjänsten från den kommunala 
intagningsorganisationen, men många ser ett värde i att få göra intag-
ningen själva. Eftersom alla gymnasieskolor är intresserade av att ha en 
så välfylld organisation som möjligt uppkommer en period i början av 
höstterminen varje år, när elever blir erbjudna att komma in på vakanta 
platser. Enligt våra sagesmän finns det elever som under en tid kan vara 
intagna både på en kommunal och en fristående gymnasieskola och på så 
sätt uppehålla flera platser. 

Fenomenet är i första hand ett storstadsproblem och går nog inte helt 
att komma tillrätta med. Före slopandet av den statliga regleringen av 
elevområden för gymnasieskolan 1992 fick kommunerna statsbidrag för 
de elever som kommunen kunde redovisa den 15 september respektive 
den 15 januari. Även därefter har skollagen innehållit detaljerade be-
stämmelser om beräkningen av bidragen från elevernas hemkommuner 
till fristående gymnasieskolor. Fram till 1997 gällde således att det var 
elevantalet den 15 september som avgjorde bidragets storlek under resten 

 
54 



 

av bidragsåret, dock med avdrag för sådana elever som därefter avbröt 
sina studier. För dessa behövde kommunen betala bidrag fram till och 
med månaden efter det att eleven avbrutit studierna vid den fristående 
skolan. 

Bilaga 5 

Kommittén anser sig inte ha tillräcklig grund för att utan ytterligare 
utredning föreslå en återgång till den tidigare detaljregleringen. 

Utbetalning av kommunbidragen 

Flera fristående skolor framförde att de fått likviditetsproblem när vissa 
kommuner vägrat att betala sina kommunbidrag en gång i månaden. ”Vi 
betalar bara ut sådana här bidrag en gång per termin. På höstterminen 
kommer det i slutet på oktober”, var ett svar som en fristående gymnasie-
skola med likviditetsproblem fått av en kommun. För en nyetablerad 
fristående skola kan det bli mycket svårt att köpa in läromedel åt elever-
na och betala lön till personalen under perioden augusti, september och 
oktober om kommunbidraget som skall användas kommer skolan till 
handa först den sista oktober. 

Mot bakgrund av vad som framkommit vill kommittén framhålla att 
frågan redan är reglerad i friskoleförordningen 2 kap. 11 §, som lyder: 

 
Om skolan och kommunen inte kommer överens om annat, skall 
bidraget betalas ut med en tolftedel varje månad. Utbetalningarna i 
juli – september avpassas efter ett beräknat antal elever och regleras 
vid utbetalningen i oktober. 

Rätt för fristående gymnasieskolor att anordna individuella program 

I avsnitt 6.3 ovan har kommittén behandlat olägenheten som ligger i att 
en fristående skola inte har rätt att anordna individuella program. 

De fristående gymnasieskolorna har med nu gällande reglering endast 
rätt till bidrag för elever som går ett nationellt eller specialutformat 
program. Det innebär att skolan kan förlora bidraget för en elev som av 
något skäl inte kan fullfölja hela programmet eller åtminstone en så stor 
del av programmet att det kan rubriceras ”reducerat program”. I prakti-
ken redovisar flera intervjuade skolledningar att en överenskommelse i 
sådana fall brukar kunna träffas med elevens hemkommun om att eleven 
får övergå till ett kommunalt individuellt program med placering på den 
fristående gymnasieskolan. En sådan lösning förutsätter dock att eleven, 
kommunen och skolan tillsammans bedömer att det är den bästa lösning-
en för eleven. Kommittén föreslår att skollagen ändras så att det finns 
möjlighet även för en fristående gymnasieskola att anordna individuella 
program. 

Lagändringen föreslås ske genom att 9 kap. 8 § skollagen kompletteras 
med en fjärde punkt med följande lydelse: 
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4. En fristående skola som avses i denna paragraf får även anordna 
individuellt program om skolan och elevens hemkommun kommer 
överens om det bidrag som kommunen skall betala till skolan för 
eleven. 



 

Bilaga 5 Elevavgifter 

Som framgår av rapporten är det endast en minoritet av de bidrags-
berättigade fristående gymnasieskolorna som tar ut elevavgifter för 
undervisningen med stöd av 9 kap. 10 § skollagen:  

 
Skolor som har rätt till bidrag enligt 8 § får för de elever som 
bidragen avser endast ta ut elevavgifter som är skäliga med hänsyn 
till de särskilda kostnader som skolan har för den bidragsgrundande 
utbildningen, förutsatt att kostnaderna kan anses rimliga för verk-
samheten. 
 

Eftersom kommunbidragen i kommitténs förslag även fortsättningsvis 
kommer att grunda sig på medianen av kommunernas kostnader för 
motsvarande utbildningar finner kommittén inget skäl att behålla de 
fristående gymnasieskolornas rätt att ta ut elevavgifter. De skäl, som 
skolorna framfört som t.ex. att en majoritet eller alla elever läser utökade 
program, eller att skolans profil är att hålla en hög lärartäthet m.fl. är av 
den karaktären att även kommunala gymnasieskolor när så är möjligt gör 
samma prioriteringar. Kommittén föreslår därför att vad som gäller för 
kommunala gymnasieskolor enligt 5 kap. 21 § skollagen även skall gälla 
för fristående gymnasieskolor, nämligen: 

 
Utbildningen i gymnasieskolan skall vara avgiftsfri för eleverna. De 
skall utan kostnad ha tillgång till böcker, verktyg och andra hjälp-
medel som behövs för en tidsenlig utbildning. Huvudmannen får 
dock besluta att eleverna skall hålla sig med enstaka egna hjälp-
medel. I verksamheten får också förekomma enstaka inslag som kan 
medföra en obetydlig kostnad för eleverna. 
 

Som en följd av detta förslag föreslås att 9 kap. 10 § skollagen ändras så 
att den första delen som avser fristående gymnasieskolor får lydelsen: 

 
Fristående skolor som har rätt till bidrag enligt 8 § får för de elever 
som bidragen avser inte ta ut avgifter i större omfattning än vad som 
gäller för gymnasieskolor inom det offentliga skolväsendet enligt 5 
kap. 21 §. 
 

Den del av 10 § som avser gymnasiesärskolor föreslås oförändrad. 

Fastställande av bidragets storlek och statlig granskning 

De bestämmelser som reglerar de fristående gymnasieskolornas verksam-
het återfinns i 2 kap. förordningen om fristående skolor (1996:1206). I 
2 a § står: 

 
För fristående gymnasieskolor skall Statens skolverk fastställa till 
vilket nationellt program i gymnasieskolan utbildningen i bidrags-
hänseende skall hänföras. 
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Utredningen har i sitt arbete fått flera synpunkter på till vilket natio-
nellt program vissa gymnasieutbildningar hänförts. Flera skolor har 
påtalat att deras utbildning hänförts till ett nationellt program med alltför 
lågt bidrag i förhållande till den utbildning de ger och ett antal kommu-
ner har reagerat på att vissa skolor hänförts till program med höga 
bidragsbelopp för utbildningar som enligt kommunerna i själva verket 
bara är inriktningar eller profileringar inom det naturvetenskapliga 
alternativt samhällsvetenskapliga programmet. 

Bilaga 5 

Utredningen föreslår en ny lydelse av 2 kap 2 a § förordningen om 
fristående skolor som gör det möjligt för Skolverket att ompröva alter-
nativt tidsbegränsa beslutet om till vilket nationellt program en skolas 
utbildning i bidragshänseende skall hänföras. En sådan omprövning 
skulle kunna göras på initiativ från skolan, bidragslämnande kommuner 
eller Skolverket om det senare i sin utvärdering, uppföljning och/eller 
tillsyn finner tecken på att en viss skola får onödigt stora alternativt 
alltför små bidrag för att kunna bedriva sin verksamhet i enlighet med de 
intentioner skolan redovisat i samband med det senaste bidragsbeslutet. 
Som framhållits i avsnitt 9.8 föreslår kommittén också att det öppnas en 
möjlighet för Skolverket att när detta fastställer till vilket nationellt 
program en utbildning vid en fristående gymnasieskola i bidrags-
hänseende skall hänföras även besluta att utbildningen skall anses 
motsvara två olika nationella program i angivna proportioner. 

De föreslagna förändringarna leder till att den aktuella bestämmelsen i 
förordningen föreslås få följande lydelse (den nya texten är kursiverad): 

 
2 a § För fristående skolor skall Statens skolverk fastställa till vilket 
nationellt program i gymnasieskolan utbildningen i bidragshänseen-
de skall hänföras. När det är motiverat med anledning av utbild-
ningens utformning får i stället beslutas att denna i bidragshänseen-
de till en viss del skall jämställas med ett nationellt program och till 
resterande del med ett annat. Beslut om till vilka nationella 
program utbildning i bidragshänseende hänförts skall omprövas om 
skäl föreligger. Sådant ändrat beslut skall bara gälla elever som 
påbörjar utbildningen mer än 6 månader efter det att beslutet 
fattades. 
 En elev vid en fristående gymnasieskola skall anses ha slutfört ett 
fullständigt program när eleven har fått betyg på kurser i samma 
omfattning som enligt skollagen (1985:1100) krävs för motsvarande 
program i gymnasieskolan. 
 

Med en sådan förändring av förordningen öppnas möjlighet att ändra 
skolans bidrag om skolans pedagogiska resultat- och kvalitetsredovis-
ningar ger vid handen att skolan har svårt att uppnå sina mål, eller om en 
uppföljning av skolans verksamhet tyder på att skolan får onödigt stora 
bidrag för sin verksamhet kan bidragsnivån justeras. Bevakningen av att 
utbildningarna får rimliga bidrag i förhållande till den faktiskt bedrivna 
verksamheten blir en viktig uppgift för den statliga kvalitetsgranskningen 
och tillsynen. 
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Bilaga 6 Bilaga 6 

Förteckning över remissinstanserna samt 
sammanställning av remissyttrandena över 
betänkandet Fristående gymnasieskolor – hot eller 
tillgång? (SOU 2001:12) 

Remissinstanser 
 
Remissyttranden har inkommit från Kammarrätten i Stockholm, Stats-
kontoret, Ungdomsstyrelsen, Barnombudsmannen (BO), Handikapp-
ombudsmannen (HO), Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, 
Konkurrensverket, Riksrevisionsverket (RRV), Statens skolverk, Statens 
institut för handikappfrågor i skolan, Skolväsendets överklagandenämnd, 
Centrala studiestödsnämnden (CSN), Högskoleverket (HSV), Folkbild-
ningsrådet, Länsstyrelsen i Stockholms län, Lärarhögskolan i Stockholm, 
Lärarhögskolan i Umeå, Kommunförbundet Skåne, Kommunförbundet 
Stockholms län, Kommunförbundet Jönköpings län, Stockholms stad, 
Botkyrka kommun, Danderyds kommun, Gotlands kommun, Haninge 
kommun, Nacka kommun, Sollentuna kommun, Solna Stad, Södertälje 
kommun, Täby kommun, Skellefteå kommun, Umeå kommun, Kiruna 
kommun, Enköpings kommun, Uppsala kommun, Nyköpings kommun, 
Söderköpings kommun, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, 
Jönköpings kommun, Växjö kommun, Hultsfreds kommun, Karlskrona 
kommun, Ronneby kommun, Båstads kommun, Höörs kommun, Lunds 
kommun, Malmö stad, Varbergs kommun, Göteborgs stad, Kungsbacka 
kommun, Mölndals kommun, Borås kommun, Marks kommun, Troll-
hättans kommun, Skövde kommun, Karlstads kommun, Karlskoga 
kommun, Örebro kommun, Västerås Stad, Ludvika kommun, Gävle 
kommun, Sundsvalls kommun, Svenska kommunförbundet, Landstings-
förbundet, Tjänstemännens centralorganisation (TCO), Svenskt Närings-
liv, Landsorganisationen i Sverige (LO), Sveriges Akademikers Central-
organisation (SACO), Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund (LR), 
Sveriges Skolledarförbund, Elevorganisationen i Sverige, Friskolornas 
riksförbund, Föreningen för studie- och yrkesvägledare, Handikapp-
förbundens samarbetsorgan, Synskadades Riksförbund (SRF), Sveriges 
Kristna Friskoleråd, Svenska Montessoriförbundet, Waldorfskolefedera-
tionen.  

Dessutom har remissvar inkommit från Riksförbundet för Social och 
Mental Hälsa (RSMH), Värnamo arbetarekommun, Stockholms musik-
konservatorium Rytmus, Riksidrottsförbundet (RF), Folkuniversitetet, 
Stiftelsen Viktor Rydbergs Skola, Estniska skolan, Upplands-Bro kom-
mun, ALMEGA, SACO student, Kalmarsunds gymnasieförbund, Jan 
Larsson i Hägersten och Katrineholms kommun. 
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Allmänna synpunkter Bilaga 6 

De flesta specifika synpunkterna handlar om de förslag som behandlar 
bidragssystemet, elevutveckling, konsekvenserna för kommunerna, riks-
rekrytering och det individuella programmet.  

Många remissinstanser uttalar önskan om att invänta de pågående 
utredningar som förekommer gällande fristående skolor och att fråge-
ställningarna som tas upp i utredningen borde analyseras djupare.  

Det är enligt remissinstanserna viktigt att kommunala och fristående 
skolor konkurrerar på lika villkor och att det skall erbjudas likvärdig 
utbildning på båda håll för att därmed öka elevers valmöjligheter. Ett 
fåtal remissinstanser pekar dock på att det viktigaste är att utbildningen 
når de mål som är uppsatta för verksamheten. Flertalet är positiva till 
etableringen av fristående skolor om det innebär att det kan konkurrera 
på lika villkor med de kommunala skolorna. Det får inte utarma det 
kommunala skolsystemet, utan skall ses som en tillgång. Det måste även 
finnas ett tydligt regelverk och bidragssystem som ger likvärdiga förut-
sättningar. Det ges som en förutsättning för att man skall vara fortsatt 
positiv till fristående skolor. Endast ett fåtal remissinstanser är negativa 
till fristående skolor som skolform. Sveriges Kristna Friskoleråd avvisar 
varje förslag att inordna fristående skolor i det kommunala skolväsendet. 

Förslagen 

En fristående gymnasieskola skall få rätt att anpassa sin utbildning till 
eleven genom att anordna individuella program. 

Majoriteten av de remissinstanser som uttalar sig om det individuella 
programmet är positiva till förslaget. För att uppnå likvärdighet mellan 
skolformerna bör samma regler gälla för fristående skolor som för 
kommunala skolor. Botkyrka kommun anser däremot att ett ställnings-
tagande i frågan bör skjutas på framtiden. Skolverket bör uppmanas att 
utreda individuella programmets existens och nuvarande former mer 
ingående, utifrån de erfarenheter kommunerna har. Lärarnas Riksförbund 
anser att de fristående skolorna inte skall få rätt att anordna individuellt 
program. Med mer resurser till grundskolan minskar behovet av indi-
viduella program.  

Riksrekrytering 

Kommittén föreslår att de fristående gymnasieskolornas rätt till riks-
rekrytering av elever bibehålls. Vidare föreslås att den pågående 
gymnasieutredningen skall avvaktas liksom utvecklingen i de regioner 
där en övergång till olika former av ökad valfrihet har börjat praktiseras 
innan riksdagen tar ställning till om riksrekrytering skall införas för all 
gymnasieutbildning. 
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Majoriteten av de remissinstanser som yttrat sig instämmer i förslaget. 
Danderyds, Kiruna, och Skövde kommuner, Lärarnas riksförbund samt 
Svenska kommunförbundet anser att erfarenheter av pågående kommunal 
och regional samverkan kring elevernas fria val av gymnasieskola och 
pågående gymnasieutredning bör avvaktas. Karlstad kommun anser att 
nuvarande regler skall gälla tills frågan har utretts. TCO och Lärarför-



 

bundet anser att det måste råda likställighet beträffande rekryterings-
möjligheterna och att det är viktigt att frågan löses i en ny lagstiftning. 
Statskontoret anser att elevernas valfrihet bör ges stort värde och som 
princip bör gälla att fristående gymnasieskolor inte skall ha några 
inskränkningar i sitt upptagningsområde. Kommunförbundet Stockholms 
län, Lärarhögskolan i Umeå och Friskolornas riksförbund anser att lik-
värdighetsskäl talar för att riksrekrytering även bör gälla kommunala 
skolor. Botkyrka kommun anser att reglerad riksrekrytering bör ske 
utifrån ett antal nationellt fastställda kriterier. Haninge kommun anser att 
det finns ett starkt behov av att diskutera riksrekrytering och gymnasie-
planering ur ett regionalt utbudsperspektiv. Jönköpings kommun anser att 
fristående skolor bör, såsom kommunala, ha möjlighet att ansöka om att 
en viss utbildning skall omfattas av riksrekrytering. Ronneby kommun 
menar att riksrekrytering för fristående skolor skall följa samma regel-
system som gäller kommuner emellan. Svenskt näringsliv anser att alla 
elever skall ha rätt att välja skola oavsett om det är en kommunal eller 
fristående skola. Waldorfskolefederationen anser att är riksrekrytering en 
absolut nödvändighet för waldorfskolorna. Endast åtta remissinstanser 
har uttalat sig specifikt i frågan om att den pågående gymnasieutred-
ningen skall avvaktas. De är alla positiva till förslaget.  

Bilaga 6 

Inackorderingstillägg 

I betänkandet föreslås att systemet att CSN betalar ut inackorderings-
tillägg till elever på fristående gymnasieskolor skall behållas. 

Majoriteten av de instanser som yttrat sig över förslaget är positiva. 
CSN avstyrker förslaget och framhåller att inom det offentliga 
skolväsendet är en kommun inte skyldig att stå för 
inackorderingskostnader, om motsvarande utbildning finns i 
hemkommunen. Trollhättans kommun menar att kommitténs förslag 
kommer att ge de fristående skolorna konkurrensfördelar, varför man inte 
ställer sig bakom förslaget. Täby kommun, Enköpings kommun och Lunds 
kommun tillstyrker utan övriga kommentarer. Kiruna kommun tillstyrker 
förslaget och vill särskilt understryka vikten av detta i kommuner med 
stora avstånd såväl inom kommunen som till grannkommunerna. 
Norrköpings kommun, TCO och Lärarförbundet stöder förslaget att 
elever på fristående skolor som av restidsskäl behöver bo inackorderade 
skall ha rätt till inackorderingstillägg. Jönköpings kommun anser att om 
riksrekryteringen bibehålls för fristående skolor bör 
inackorderingsbidraget hanteras enligt utredningens förslag.  

Skolverkets prövning 

Kommittén föreslår att Skolverket i sin bedömning vid beslut om en ny 
fristående gymnasieskolas bidragsberättigade skall ta betydande hänsyn 
till elevutveckling och lokalmarknad i lägeskommunen och närliggande 
kommuner. 
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Förslaget är ett av de förslag som flest remissinstanser valt att 
kommentera. Majoriteten av de som yttrat sig är positiva till förslaget. 
Kammarrätten i Stockholm efterlyser konkreta exempel på vad som kan 



 

verka negativt på skolutvecklingen i en kommun vid etableringen av 
friskolor. Gotlands kommun vill dock att det inte endast skall tas hänsyn 
till lokalmarknaden utan även till programutbudet i kommunen. Haninge 
kommun vill ha ett mer långtgående förslag när det gäller att ta hänsyn 
till lokalmarknaden. Betydande vikt bör också läggas vid kommunens 
uppfattning om den tilltänkta fristående skolans val av utbildningsutbud 
och dimensionering. Skövde kommun anser att överetablering av friståen-
de skolor äventyrar balansen i utbildningsutbudet inom regionen. 

Bilaga 6 

Kommittén föreslår att Skolverket skall ta hänsyn till en kommuns 
omställningsbehov vid beslut om bidragsberättigande för flera nya fri-
stående gymnasieskolor samtidigt i en kommun. 

Majoriteten av de remissinstanser som kommenterat förslaget är 
positiva. LO vill införa ett kommunalt veto som ger möjlighet att skjuta 
upp etablering av fristående skolor. Kommunernas synpunkter måste 
enligt LO ges större vikt. RRV är kritiskt till förslaget och anser att det är 
principiellt olämpligt att ha antalet ansökande skolor som beslutsgrund. 
Innebörden synes då vara att den ena friskolans rätt görs beroende av 
andra friskolors agerande. 

Bidrag och kostnader 

Kommittén föreslår att ett villkor för att en fristående gymnasieskola 
skall ha rätt till kommunala bidrag är att skolans utbildning i likhet med 
kommunala gymnasieskolor är kostnadsfri för eleverna. 

Alla remissinstanser som yttrat sig över förslaget är positiva. 
Kommittén föreslår att det bidragssystem som bygger på att de 

fristående skolorna kommer överens med elevernas hemkommuner men 
med en av statsmakten fastställd prislista som gäller om inte skolan och 
kommunen kommer överens om annat, skall behållas. 

Majoriteten av de remissinstanser som kommenterat frågan är positiva. 
Svenska kommunförbundet tillstyrker i huvudsak samtliga förslag till för-
ändringar i bidragssystemet, men saknar förslag om bidragen till lokal-
kostnader. Lokalbidraget till en fristående skola bör motsvara den 
genomsnittliga lokalkostnaden per elev i kommunen. Konkurrensverket 
framhåller att ändrade principer för att beräkna ersättningen till fristående 
skolor bör grundas på en undersökning eller analys av hur kommunerna 
redovisar sina kostnader för skolan. Med hänvisning till att många 
fristående skolor har elever från många olika kommuner anser Friskolor-
nas riksförbund att en bidragsmodell liknande den för grundskolan skulle 
bli ohållbar. Därför anser man att den nuvarande modellen skall behållas 
men avstyrker kommitténs förslag till förändringar av bidragsmodellen. 

Stockholms stad säger att prislistan bör avskaffas och att medlen bör 
fördelas på samma sätt som till fristående grundskolor. Jönköpings 
kommun förespråkar att ersättningen skall grunda sig på värdkommunens 
kostnad för motsvarande utbildning. Kommunförbundet Jönköpings län 
förordar en ordning där i första hand den fristående skolan och läges-
kommunen förhandlar och kommer överens. Om överenskommelse inte 
nås tillämpas lägeskommunens självkostnad för motsvarande program. 
Södertälje kommun föreslår en trappstegsmodell, där de fristående gym-
nasieskolorna i första hand får samma ersättning som den kommunala 
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gymnasieskolan i kommunen. Om programmet inte finns gäller den 
regionala kostnaden och i tredje hand prislistan. Växjö kommun anser att 
prislistan endast bör användas då utbildningen vid den fristående skolan 
inte erbjuds i kommunen. Karlskrona kommun anser att den enskilda 
kommunens resursfördelningssystem skall gälla vad avser bidragets 
storlek. Göteborgs stad tillstyrker utredningens förslag, men vill ändå 
påpeka att bidraget bör baseras på de faktiska kostnaderna som finns i 
respektive kommun och inte schabloniseras. Lärarnas Riksförbunds 
övergripande inställning är att villkoren för fristående och kommunala 
skolor skall vara så lika som möjligt. 

Bilaga 6 

Skolverket anmodas att finna vägar att få en högre svarsfrekvens från 
kommunerna vad avser kostnadsredovisning per elev och program. 

Endast tre remissinstanser, Gotlands kommun, Lunds kommun och 
Svenska kommunförbundet, har yttrat sig och är positiva till förslaget. 

Kommittén föreslår att medelvärdet av kommunernas mediankostnader 
för tre på varandra följande år uppräknade med rådande skolindex läggs 
till grund för bidragsberäkningen. 

Ett fåtal har kommenterat förslaget, fem är positiva, tre är negativa. 
Konkurrensverket är negativt till förslaget eftersom det anser att det inte 
redovisats vad som avses med nämnda index och hur detta skall beräknas 
i betänkandet. Det har enligt Konkurrensverket inte analyserats eller 
beskrivits några konsekvenser av förslaget. Täby kommun tillstyrker för-
slaget då viss fluktuation i priserna har förekommit. Jönköpings kommun 
delar utredningens uppfattning att bidraget skall beräknas för ett läsår i 
taget och som ett medelvärde över tre år. Svenska kommunförbundet 
tillstyrker i huvudsak samtliga förslag till förändringar i bidragssystemen. 
TCO och Lärarförbundet tillstyrker förslaget utan ytterligare kommen-
tarer. Svenskt Näringsliv ifrågasätter förslaget och menar att det skulle 
leda till ett sämre ekonomiskt konkurrensläge för de fristående gymnasie-
skolorna, vilket inte överrensstämmer med intentionerna i utredningens 
direktiv. Friskolornas riksförbund avstyrker förlagen till förändringar av 
beräkningsmodellen för bidragsbeloppen och anser att de fristående 
gymnasiernas ekonomiska konkurrenssituation försämras kraftigt gente-
mot de kommunala gymnasierna. 

Kommittén föreslår att kommunerna ges möjlighet att reducera det 
föreslagna bidragsbeloppet med högst 5 % för att kompensera för den 
fristående skolans möjlighet att optimera sin organisation. 

Flertalet är positiva till förslaget om reduceringen, men det finns olika 
åsikter om procentsatsen. De flesta anser att den är för låg. Skolverket 
anser att samma konstruktion när det gäller möjligheten att reducera det 
föreslagna bidragsbeloppet även skall gälla de fristående grundskolorna. 
Haninge kommun tycker att förslaget om reducering med 5 % bör ses 
över. Ronneby kommun anser att reducering med 5 % är otillräckligt. 
Svenska kommunförbundet tveksamt till procentsatsen när det gäller 
förslaget om 5 % reducering.  

Kommittén föreslår att bidragsbeloppen fastställs den 1 juni men avser 
följande läsår med ikraftträdande den 1 juli. 

Majoriteten av det fåtal remissinstanser som uttalat sig i frågan var 
positiva. Kammarrätten är den enda remissinstans som är uttryckligen 
negativ till förslaget. Den finner, främst ur rättsaspekt, att kommitténs 

 
62 



 

förslag inte kan godtas. När skälen för ett nej till bidrag inte är tillräck-
liga skall i stället bidrag medges.  

Bilaga 6 

Kommittén föreslår att Skolverket vid hänförandet i bidragshänseende 
av utbildningen vid en fristående gymnasieskola till ett nationellt 
program inte enbart skall ta hänsyn till utbildningens mål utan även till 
de arbetsformer som skolhuvudmannen redovisar i sin ansökan. 

Av de sju remissinstanser som kommenterat förslaget är fyra positiva. 
Skolverket är kritiskt till förslaget eftersom man anser det vara ”ytterst 
komplicerat”. Enligt Skolverket finns det med detta förslag en risk för att 
besluten om bidragets storlek indirekt kommer att styra utformningen av 
verksamheten vid den fristående skolan. 

Kommittén föreslår att beslut om bidragshänförande av en utbildning 
till nationella program skall kunna göras mer flexibelt. T.ex. att 70 % av 
en utbildning hänförs till samhällsvetenskapsprogrammet, medan 30 % 
hänförs till det estetiska programmet. 

Majoriteten av de remissinstanser som kommenterat frågan är positiva. 
Skolverket är kritiskt till förslaget. Ett sådant förslag är i praktiken 
ogörligt, menar Skolverket och utgår från att kommittén med detta 
förslag avser utbildningar som motsvarar specialutformade program. 

Kalmarsunds gymnasieförbund anser att förslaget inte är bra då det 
kommer att bli en enorm flora av olika avgifter och konstrueras alltför 
många ”strategiska” timplaner. Nacka kommun har inget att erinra mot 
förslaget och Enköpings kommun har inget att erinra mot förslaget. 

Kommittén föreslår att Skolverkets beslut om till vilket nationellt 
program en utbildning vid en fristående skola skall hänföras skall kunna 
omprövas. 

Endast Solna stad, Täby kommun, Malmö stad, Svenska kommun-
förbundet och Lärarförbundet har yttrat sig om förslaget och är positiva. 

Kommittén föreslår att bidragen till inriktningar, som i kostnadshän-
seende klart överstiger kommunernas mediankostnad som t.ex. 
musikinriktning på det estetiska programmet och transportinriktning på 
fordonsprogrammet, beräknas genom att programschablonen räknas upp 
med en av Skolverket fastställd faktor. 

Endast Göteborg stad, Gävle kommun och Svenska kommunförbundet 
har yttrat sig om förslaget och är positiva. 

Kommittén föreslår att en bidragsschablon för IB skall fastställas. 
Endast Täby kommun, Nacka kommun, Lunds kommun, Svenska kom-

munförbundet och Lärarförbundet har yttrat sig och stöder förslaget 
Kommittén föreslår att den kommunala kostnadsmedianen, som ligger 

till grund för bidragsschablonen rensas från kommunernas kostnader för 
skolmåltider. 

Majoriteten av de remissinstanser som yttrat sig om förslaget är 
positiva. Friskolornas riksförbund är negativt och påpekar att de flesta 
fristående skolorna inte tar ut en avgift för skolmåltiderna.  

Övriga kommentarer – bidrag 

Lärarhögskolan i Umeå anser att det föreligger en uppenbar risk att de 
kommunala skolorna tvingas ta ansvar för de dyraste utbildningarna. 
Kommunförbundet i Skåne efterlyser ett mer enhetligt bidragssystem. 
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Botkyrka kommun förordar nuvarande ersättningssystem. Nacka kommun 
efterlyser likvärdiga ekonomiska förutsättningar och anser att schablon-
beräkningen ligger väl högt. Uppsala kommun anser att vinst i samband 
med fristående skola är en viktig fråga. Kommunen efterlyser en 
utredning om bestämmelser om att fristående skolor skall avsätta medel 
till en gemensam fond, ur vilken medel kan tas i anspråk, om en 
fristående skola på grund av konkurs måste lägga ner verksamheten 
under pågående läsår. Växjö kommun anser att ett resursfördelnings-
system i enlighet med det som gäller för grundskolor och liknande de 
som används för högskolor och universitet bör införas även vid 
etablering av fristående skolor på gymnasienivå.  

Bilaga 6 

Insyn 

Bidragsberättigade fristående gymnasieskolor skall åläggas att till 
Skolverket årligen lämna in en ekonomisk redovisning över verksam-
heten. Av redovisningen, som skall vara granskad och godkänd av 
revisor, skall framgå hur skolan finansierat verksamheten och hur ett 
eventuellt överskott disponerats.  

Majoriteten av de remissinstanser som kommenterat frågan är positiva. 
Friskolornas riksförbund tillstyrker förslaget att en fristående skola skall 
lämna en årlig ekonomisk redovisning till Skolverket. Riksförbundet 
framhåller dock att det inte får vara fråga om annan redovisning av 
uppgifter än sådana som i andra sammanhang är offentliga. Skolverket 
avstyrker förslaget om att kontinuerligt och ingående kontrollera de 
fristående skolornas ekonomiska förhållanden. Enligt Statskontoret bör 
det ligga i Skolverkets granskning och tillsyn att följa den ekonomiska 
utvecklingen i de fristående skolorna. Kommunförbundet i Jönköpings 
län samt Svenska kommunförbundet ser ökade resurser som en förut-
sättning för fortsatt utvecklingsarbete när det gäller utredningens förslag. 
Täby kommun anser att en årlig granskning av de fristående skolornas 
medelsanvändning kan godtas. 

Övriga kommentarer – tillsyn/insyn 
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Stockholms stad anser att kommunen inte skall ha vetorätt när det gäller 
friskoleetablering och att kommunen inte skall sköta tillsynen. Haninge 
kommun påpekar att det är en brist från Skolverkets sida att beslut i 
tillsynsärenden för fristående skolor inte finns att hitta på Skolverkets 
hemsida. Det innebär sämre möjlighet att ta del av eventuell kritik av 
skolan. Kungsbacka kommun anser att det bör finnas nationella/regionala 
uppföljningar och utvärderingar även för fristående skolor. Staten skall 
vara fortsatt tillsynsmyndighet. Svenska kommunförbundet efterlyser en 
konsekvent syn från statsmakterna i förhållandet mellan tillståndsgiv-
ning, utvärdering och tillsyn. Oavsett huvudman skall skolorna själv-
ständigt kunna förfoga över vägen till måluppfyllelse. Kommunförbundet 
vill även att man fokuserar på den möjlighet som finns att föra in externa 
aktörer i skolan. Det skapar mångfald. Mer ansvar på kommunen strider 
mot rådande ansvarsfördelning mellan stat och kommun. Man bör följa 
nuvarande ansvarsfördelning. Det krävs uppföljning, så att man se hur de 



 

fristående skolorna lyckas med sin uppgift. Kommunförbundet menar att 
strukturen på hela lagkomplexet kring de fristående skolorna och det 
samlade bidragssystemet bör bli föremål för en ny och genomgripande 
analys. De vill även inordna hela skolväsendet i samma utbildnings- och 
resursfördelningssystem. LO anser att det skall ske insyn vid intagningen 
till fristående skolor. Elevorganisationen menar att tillsyn skall utföras 
av kommunen. 

Bilaga 6 

Övrigt 

Kommittén utgår från att Skollagskommittén i sitt arbete med rättsäker-
hetsfrågor även överväger att en sökande ges möjlighet att överklaga 
mottagandebeslut när det gäller elever i behov av särskilt stöd. 

Majoriteten av remissinstanserna är positiva till förslaget att invänta 
Skollagskommitténs utredning. Synskadades Riksförbund, HO och övriga 
förbund som arbetar för personer med olika typer av funktionshinder är 
mycket kritiska till dagens fristående skolor där möjlighet finns att ute-
stänga extra resurskrävande elever, elever som ofta har ett handikapp. De 
ser det som diskriminerande och förutsätter en vidare utredning av 
frågan. SRF efterlyser statligt garanterade resurser för de merkostnader 
som kan uppstå för t.ex. synskadade. Skolväsendets överklagandenämnd 
är positivt inställd till att invänta resultaten från Skollagskommittén. 
Nacka kommun delar bedömningen att begreppen tillsyn och insyn måste 
klargöras i lagstiftningen, men den frågan finns i Skollagskommittén 
tillsammans med andra sammanhängande frågor. Kommunen vill avvak-
ta med beslut tills Skollagskommitténs betänkande är färdigt.  

Fyra remissinstanser är generellt positiva till utredningen. De väljer 
dock att framföra synpunkter på det som de tycker är principiellt vik-
tigast. BO stöder förslagen i stort. Lärarhögskolan i Stockholm instäm-
mer i huvudsak till förslagen. Solna Stad anser att förslag som läggs fram 
i betänkandet i princip kan tillstyrkas. Örebro kommun är allmänt positiv. 
Lärarförbundet skriver att det är generellt positivt men är kritiskt till en 
del av förslagen. Kommunförbundet i Skåne ställer sig bakom förslagen i 
betänkandet men anser att kommunen skall ha utökat inflytande över 
utvecklingen av fristående skolor. De fristående skolornas regelverk be-
höver nödvändigtvis inte innebära att de skall inordnas i de regler som 
gäller för de kommunala skolorna. Förbundet anser att kommitténs 
uppdrag även borde ha varit att behandla frågor om ansvarsfördelningen 
mellan stat och kommun. 

RRV anser att förslagen enbart innebär marginella förändringar av 
befintliga regler och processer. RRV lyfter fram egna frågeställningar 
som kunnat göras till föremål för ytterligare analys. Verket efterlyser en 
tydligare diskussion av den roll staten skall spela i sammanhanget. 
Länsstyrelsen i Stockholm anser att nuvarande system inte ger kommu-
nala och fristående gymnasieskolor likvärdiga konkurrensvillkor. Växjö 
kommun menar att fristående skolor skall vara en organisation som 
motsvarar efterfrågan. TCO anser att kommunala och fristående skolor 
skall underställas samma regelverk. Svenskt Näringsliv menar att kon-
kurrens är viktig och positiv för verksamheten. Utbildningsdepartementet 
bör ta sig an skolans kvalitetsproblem i stället för att skapa nya regler för 
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fristående skolor. Lärarförbundet anser att det bör finnas samma 
regelverk för fristående och kommunala skolor för att uppnå likvärdig 
utbildning. 

Bilaga 6 
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Bilaga 7 Bilaga 7 

Sammanfattning av betänkandet Åtta vägar till 
kunskap – en ny struktur för gymnasieskolan (SOU 
2002:120) 

Det som framför allt aktualiserat behovet av en utveckling av gymnasie-
skolan är förändringar i omvärlden och nödvändigheten av att gymnasie-
skolan blir en så bra förberedelse som möjligt för de ungdomar som skall 
vara verksamma i samhälle och arbetsliv till mitten av 2000-talet.  

Förändringstakten kommer sannolikt att vara oföränderligt hög. Därför 
är det viktigt att ungdomarna kan skaffa sig en god grundläggande kom-
petens och få insikter i nödvändigheten att hela tiden lära nytt och att 
vara förändringsbenägen. Mycket talar för att de blir bättre förberedda 
för en föränderlig omvärld, om de har en bredare utbildning och att den 
mest specialiserade utbildningen bör ske efter gymnasieskolan, i efter-
gymnasial utbildning eller i en anställning. 

Det finns företeelser i dagens gymnasieskola som kritiseras och gör en 
förändring av strukturen angelägen. Till dessa hör fragmentiseringen och 
betygsstressen.  

Dagens unga – en individualiserad och solidarisk generation 

Kommittén har utifrån förändringar i samhälle och arbetsliv analyserat 
och lagt förslag till hur gymnasieskolan bör struktureras. En utgångs-
punkt har varit att kartlägga hur dagens unga resonerar, vilka värderingar 
de har samt vilka krav och förväntningar de har på skolan. 

Det som dagens unga tycker är viktigt, t.ex. familj, boende och en fast 
anställning, är sådant som den äldre generationen värderar högt. Sam-
tidigt kan man se en viss förskjutning mot att fritid i dag värderas högre, 
medan förvärvs- och karriärbetingade värden har förskjutits nedåt. Glo-
baliseringen har påverkat ungdomarna och bl.a. lett till att de har ett stort 
engagemang för frågor som rör världen. De är samtidigt mer indivi-
dualistiska och självständiga. Den aktuella ungdomsforskningen visar att 
relationerna mellan klass, kön och etnicitet blir alltmer komplexa och 
leder till en differentiering av ungdomskulturen. 

Den genomsnittliga utbildningstiden har successivt förlängts. Dagens 
unga är en utbildningsmedveten generation, som inser betydelsen av 
utbildning och behovet av återkommande sådan under förvärvslivet. 
Forskning visar att ungdomar med fullföljd treårig gymnasieutbildning 
har betydligt större chans att få ett arbete och en genomsnittligt högre lön 
än de som saknar motsvarande utbildning. 

Arbetslivets framtida behov av kompetens 
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En av utgångspunkterna för kommittén har varit en analys och bedöm-
ning av den framtida arbetsmarknaden samt vilka krav detta ställer på 
gymnasieskolan. Historiskt har det visat sig svårt att förutse kompetens-
behoven, något som har bekräftats också i detta utredningsarbete. 



 

De flesta forskare, statistiker och prognosmakare tycks vara överens 
om tre förhållanden. Det ena är att ett land med en välutbildad befolkning 
har konkurrensfördelar och att investering i utbildning är en av de mest 
effektiva metoderna för att skapa tillväxt. Det andra är att personlig 
framgång ofta – men inte alltid – står i relation till hur hög utbildning en 
individ har. Ju lägre utbildning, desto större är risken för att bli och förbli 
arbetslös. Det tredje förhållandet är att kunskapskraven i arbetslivet kom-
mer att fortsätta öka. 

Bilaga 7 

I dag arbetar nära fyra av fem yrkesverksamma på arbetsplatser som 
uteslutande producerar någon form av tjänster. En allmän bedömning är 
att tillväxten av jobb kommer att ske i tjänstesektorn eller genom en 
förening av industriproduktion och tjänsteverksamhet. För allt fler jobb 
efterfrågas högskoleutbildning. Likväl råder, och kommer att råda, 
arbetskraftsbrist inom områden där yrkesförberedelse från gymnasie-
skolan är en tillräcklig, och nödvändig, förberedelse. När det gäller de 
egensysselsatta, t.ex. inom olika hantverksyrken, finns många områden 
där efterfrågan är långt större än tillgången på utbildade personer. Detta 
gäller även den kommunala sektorn, där bristen på utbildad personal f.n. 
ökar. 

Generellt har det skett stora förändringar i hur arbetet organiseras på 
företagen. Genomgående ställs nya och högre krav på medarbetarnas 
förmåga till helhetssyn och initiativ. Om man ser till ett yrke över tid är 
det uppenbart att det också skett stora förändringar i innehåll och 
kunskapskrav. I många yrken – med undantag för dem med krav på 
licens eller behörighet – kan de yrkesspecifika kunskaperna läras på 
plats, men en bra och grundläggande utbildning är nödvändig för att ta 
till sig dem effektivt. Behovet av generella kunskaper ökar, dock inte i 
samma takt och med samma kompetensprofil inom alla yrken eller 
branscher. 

För att utbildningen skall ge en god grund för etableringen på arbets-
marknaden är det viktigt att ungdomarna får breda, generaliserbara 
kunskaper som också är påbyggbara. Detta behöver inte stå i motsats-
förhållande till ungdomars behov av att få specialisera sig inom ett om-
råde som de är intresserade av. Många av de kompetenser som efter-
frågas är sådana som uppnås i förhållande till ett visst innehåll. Den 
gymnasiala yrkesutbildningen bör dock snarare förbereda eleverna för ett 
yrkesområde än för ett speciellt yrke. 

Gymnasieskolans uppdrag 

Gymnasieskolans övergripande uppdrag är att skapa förutsättningar för 
eleverna att tillägna sig och utveckla kunskaper. Genom samhällsföränd-
ringar och teknikutveckling har förutsättningarna för att inhämta fakta, 
att utveckla förståelse, färdigheter och förtrogenhet, förändrats. Därige-
nom har arbetet för både lärare och elever påverkats, något som lett till 
att skolans kunskapsuppdrag kan behöva revideras. 

Gymnasieskolans traditioner har sina rötter i ett annorlunda samhälls-
uppdrag än dagens och morgondagens. I industrisamhällets skola kunde 
man genom en grundutbildning i ungdomsåren lära sig vad man behövde 
för resten av sitt yrkesaktiva liv. Detta är inte möjligt i vår tid. Arbets-
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livet efterfrågar i allt högre utsträckning problemlösningsförmåga, krea-
tivitet, flexibilitet, självständighet och ansvarsförmåga. Detta ställer krav 
på gymnasieskolan som en lärande kultur, som främjar reflektion och ett 
aktivt förhållningssätt. 

Bilaga 7 

Arbetslivets krav på självständiga människor avviker inte från vad vi 
behöver för att leva ett fullvärdigt liv utanför arbetet och för en vidare-
utveckling av våra demokratiska institutioner. Den största utmaningen 
ligger sannolikt i en tankevända kring skolans roll i samhället. Skoltiden 
är en stor och viktig del av elevernas liv. De har berättigade krav på 
livskvalitet och personlig utveckling i skolan. Ett livslångt lärande kan 
endast uppnås om skolan kan bli en plats dit eleverna är ivriga att gå. 

Ställer de förändringar som skett i arbets- och samhällsliv nya eller 
oförenliga krav på skolan? Står t.ex. regeringens målsättning om fler 
högskoleutbildade i motsats till de krav som arbetslivet ställer när det 
gäller graden av specialisering? Kommittén menar att svaret måste vara 
nekande, främst utifrån att kunskapskraven i arbetslivet successivt steg-
rats och ändrats. Kunskapsuppdraget har således ändrats utifrån hur 
kvalifikationskraven förskjutits till förmån för breda och mer generella 
kompetenser. 

Utvecklingen mot ett allt mindre förutsägbart samhälle leder till att 
gymnasieskolan får en allt viktigare roll som något sammanhållande, en 
social arena och en gemensam referensram. I dagens gymnasieskola styr 
alltjämt kön, social bakgrund och föräldrars utbildningsnivå ungdomars 
val.  

Kommittén anser att gymnasieskolan är något viktigt i sig, något som 
ger eleverna gymnasial kompetens. Som skollagen är formulerad i dag 
beskrivs snarare målgruppen för verksamheten än själva uppdraget. 
Gymnasieskolans syfte att ge eleverna förutsättningar att utveckla 
kunskaper, bidra till deras personliga utveckling, ge en god grund för ett 
aktivt deltagande i samhällslivet, fortsatta studier samt för yrkesverksam-
het bör framgå i skollagen. 

Erfarenheter av dagens gymnasieskola 

Införandet av en kursutformad gymnasieskola innebar att ett stort antal 
större eller mindre kurser kombinerades till 17 program. Fördelarna med 
kursutformningen är att eleverna får möjlighet att välja kurser, vilket kan 
göra dem mer studiemotiverade. Skolverket har i sin analys av reformen 
konstaterat: ”Koncentrationen på kursen gjorde att reformen kom att 
definieras utifrån verksamhetens minsta del. Helheten och syftet med 
reformen gick därmed förlorad.” Kommitténs slutsats är att en större 
helhet i utbildningen måste åstadkommas genom en ny struktur. 

Det finns en tydlig uppdelning i mer studieförberedande och mer 
yrkesförberedande program. Kommittén som finner det olyckligt med en 
sådan uppdelning av elever tidigt i utbildningen vill skapa en struktur 
som inte sorterar eleverna redan från början. Varje år startar 20 000− 
25 000 elever om i första året i gymnasieskolan, oftast på ett nytt 
program. En ny struktur bör förebygga en del av dessa felval. Även den 
tydliga uppdelningen på flick- och pojkprogram bör undvikas. 
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Det finns en social snedrekrytering till gymnasieskolans mer studie-
förberedande program, som också resulterar i en snedrekrytering till 
högskolan. 

Bilaga 7 

Många elever slutar sin skolgång utan att ha fått ett slutbetyg. Det 
minskar möjligheterna att senare fortsätta till högre utbildning. Ungefär 
var fjärde elev står utan fullständiga betyg ännu fyra år efter skolan. Det 
verkar som det numera ingår i många elevers planer att fortsätta sina 
studier på komvux. Gymnasieutbildningen tenderar härigenom att bli 
fyra- eller femårig. En större andel av eleverna än i dag bör klara av sina 
studier inom ramen för den treåriga gymnasieskolan. 

Det individuella programmet omfattar ungefär 9 procent av en årskull 
och ungefär 14 procent av dem som går första året i gymnasieskolan. 
Antalet elever ökade markant när nya behörighetskrav – godkända betyg 
i svenska, engelska och matematik, infördes år 1998. 

Trots problem i form av stress och avbrott är ungdomarnas bedömning 
av sin gymnasietid övervägande positiv. Oavsett vilket program de gått 
är de tillfreds eller mycket tillfreds med att de fått lära sig arbeta själv-
ständigt. 

Kunskap, kompetens, kärnämnen 

Alla elever i gymnasieskolan skall skaffa sig en minsta gemensam kun-
skapsbas utöver den de fått i grundskolan. Därigenom läggs grunden för 
en ökad förståelse och samverkan mellan eleverna som de kan bära med 
sig in i vuxenlivet. Kärnkunskaperna kan hjälpa dem att genomskåda och 
ge dem redskap att orientera sig i den värld de är en del av. Gymnasie-
skolan måste utveckla förmågan att lära från nya situationer, att kunna 
urskilja vad som är kritiskt och väsentligt. 

Gymnasieskolan uppdrag tycks alltmer handla om att skapa förutsätt-
ningar för att olika förmågor utvecklas hos ungdomarna. Det kan gälla 
allmänna förmågor som samarbetsförmåga, ansvarstagande, initiativför-
måga, flexibilitet, reflekterande attityd, förmåga att kunna arbeta under 
osäkerhet, förmåga att söka, bearbeta och kritiskt granska information, 
kommunikativ förmåga, problemlösningsförmåga, kreativitet samt för-
måga att lära. Dessa förmågor/kompetenser kan inte utvecklas fritt från 
ett kunskapsinnehåll. Kompetenserna hänger samman med en situation 
och utvecklas i förhållande till ett ämnesinnehåll. 

Kommittén anser att det även i fortsättningen skall finnas kärnämnes-
kurser av en viss omfattning med urskiljbara mål. Att kärnämneskurserna 
har ett omfång uttryckt i gymnasiepoäng får emellertid inte betyda att 
alla elever skall ha samma mängd undervisning. För de elever för vilka 
kärnämneskursen är första steget i ett karaktärsämne bör ämnet planeras 
med hänsyn till hela förloppet. Andra elever kan behöva både en annan 
uppläggning och mera tid. 

Kärnämnenas totala omfång är i sig ett problem. Å ena sidan finns det 
höga ambitioner att ge alla en god grund, å andra sidan måste det finnas 
ett tillräckligt stort utrymme för det individuella valet och för karaktärs-
ämnen. 

Kommittén föreslår samma kärnämnen med samma omfång som i dag, 
men med tillägg av en kurs i historia på 50 gymnasiepoäng. Historia bör 
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huvudsakligen ha två syften. Dels skall ämnet ge en bakgrund till 
förståelsen av vår egen tid, dels ge vissa insikter i kritiskt tänkande och 
källkritik. Naturkunskap skall även i fortsättningen vara en kärnämnes-
kurs på 50 poäng. För att den skall få en större tyngd föreslås att ett 
naturvetenskapligt perspektiv skrivs in i sektorsmålen för alla sektorer. 

Bilaga 7 

Utgångspunkter för en ny struktur 

Kommitténs utgångspunkter för en ny struktur för gymnasieskolan: 
 

• Gymnasieskolan skall upplevas som något nytt, 
• Strukturen skall underlätta ett förverkligande av gymnasieskolans 

uppdrag, 
• Struktur och mål skall bidra till utveckling av arbetsformerna, 
• Gymnasieskolan skall förutse och beakta förändringar i samhälle 

och arbetsliv som har konsekvenser för människors kompetens-
behov, 

• Alla studievägar skall rymma en gemensam kärna av kunskaper 
och karaktärsämnen, 

• Utbildningen skall ge grunden för bredare kompetensområden, 
• Fokuseringen på delar skall tonas ner till förmån för helheten, 
• Utbildningen skall vara i princip minst 3-årig, 
• Strukturen skall vara flexibel och ge möjligheter till lokala varia-

tioner och individuella lösningar, 
• Eleverna skall ha möjlighet att göra individuella val, 
• Strukturen skall underlätta elevernas inflytande, 
• Alla elever bör få möjlighet till lärande i arbetsliv och samhälle, 
• Strukturen skall bidra till en jämnare fördelning av pojkar och 

flickor samt av elever med olika social och etnisk bakgrund på de 
olika studievägarna, 

• Strukturen skall leda till breddad rekrytering till högskolan. 

Den framtida gymnasieskolans struktur 

Kommittén föreslår en struktur för gymnasieskolan som innebär en 
vidareutveckling av dagens gymnasieskola. Strukturen bygger på en 
princip om successiva val. Eleverna skall ha stora möjligheter att välja – 
och få sina val tillgodosedda − samtidigt som utbildningen blir mera 
sammanhållen än i dag. Strukturen skall gälla både kommunala och fri-
stående skolor. 

Motiven för en struktur med successiva val är att eleverna kan få ett 
bättre underlag för sina studieval och kan skjuta upp vissa val tills de fått 
mera kunskap om vilka alternativ det finns att välja mellan och vad dessa 
innebär. 

Åtta ingångar föreslås till gymnasieskolan: Servicesektorn, Individ- 
och samhällssektorn, Kultur- och kommunikationssektorn, Ekonomi- och 
samhällssektorn, Bygg- och fastighetssektorn, Natur- och samhällssek-
torn, Teknik- och produktionssektorn samt Teknik- och designsektorn. 
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Servicesektorn riktar sig till ungdomar som är intresserade av arbete 
inom tjänstesektorn, dvs. den sektor som för närvarande svarar för nästan 
tre fjärdedelar av sysselsättningstillväxten. Exempel på yrkesområden är 
arbeten inom restaurang, hotell, turistnäring, teknisk support, kundtjänst, 
handel, person- och varutransporter. Hantverk där service är en viktig 
utgångspunkt hör också hit. 

Bilaga 7 

Individ- och samhällssektorn riktar sig till elever som vill arbeta med 
och för människor. Denna del av arbetsmarknaden kommer att ha stora 
och växande rekryteringsbehov under lång tid framöver. Exempel på 
yrkesområden är dels arbeten inom polisväsendet, hälso- och sjukvården, 
dels arbeten inom förskola, skola och socialtjänst. Hantverk som innebär 
arbete med människor kan ligga här. 

Kultur- och kommunikationssektorn riktar sig till elever som är intres-
serade av att utveckla sina kunskaper inom kultur, humaniora, språk och 
media, antingen tekniskt – praktiskt eller mera teoretiskt. Konsthantverk 
hör hit. 

Ekonomi- och samhällssektorn riktar sig till ungdomar med ett brett 
samhällsvetenskapligt intresse och syftar bl.a. till att utveckla förmågan 
att förstå sambanden mellan ekonomi och samhällsvetenskap, att utveck-
la redskap att formulera, analysera och lösa problem. Utbildningen avser 
också att belysa internationella frågor. 

Bygg- och fastighetssektorn riktar sig till elever som har ett intresse för 
praktisk byggverksamhet, arkitektur och samhällsplanering. Sektorn för-
bereder för arbeten inom planering/projektering, produktion och förvalt-
ning av byggnader och infrastruktur såsom vägar m.m. samt olika 
bygghantverk. 

Natur- och samhällssektorn riktar sig till elever med intresse för natur-
vetenskaper, människan, samhället, ekologi och naturresurser. Exempel 
på yrkesområden är det naturvetenskapliga och matematiska fältet, med 
yrken som bl.a. läkare, lärare, forskare, miljö- eller systemvetare, där 
gymnasiestudierna förbereder för högskolestudier. Sektorn vetter också 
mot skogs- och naturbruksnäringen, där det ibland kan vara möjligt att få 
en anställning direkt efter gymnasiestudierna, men där det också kan 
krävas eftergymnasiala studier t.ex. till agronom, lantmätare, hortonom 
eller veterinär.  

Teknik- och produktionssektorn riktar sig till elever som är intresserade 
av industriell produktion, underhåll, service och installation. Också 
hantverk med teknisk anknytning omfattas. Kännetecknande för området 
är ett ständigt utvecklat teknikinnehåll och en vidgad teknikspridning och 
specialisering. Utbildningen ger en grundläggande yrkesförberedande 
teknisk kompetens. 

Teknik- och designsektorn riktar sig till elever som är intresserade av 
en tvärvetenskaplig utbildning med tonvikt på nyskapande teknik. 
Utbildningen syftar till att stimulera intresset för teknik och teknik-
utveckling, något som innefattar ett samhälleligt, humanistiskt perspektiv 
där även det estetiska tänkandet är en viktig del.  
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Strukturmodellen Bilaga 7 

Efter en bred ingång i var och en av sektorerna följer en successiv 
specialisering genom val av block. Varje sektor organiseras i minst fem 
delar: ett sektorsblock, ett inriktningsblock, ett fördjupningsblock, ele-
vens individuella val samt Gymnasiearbete. Varje elevs studerar också 
kärnämnen, vilka i möjligaste mån skall integreras med studierna i de 
olika blocken. 

Figuren nedan visar förslaget till struktur och hur många gymnasie-
poäng vart och ett av inslagen i studiegången omfattar. 
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Gymnasieskolan skall ha en fast yttre struktur som ger stadga i studie-
gången och underlättar valprocessen, men som inåt ger incitament till en 
utveckling av undervisningen samt valfrihet och nya kombinations-
möjligheter för eleverna. Därför inordnas kurser i block. 

Genom blocksystemet kommer eleverna att veta att de får en utbild-
ning som ger förberedelse för vissa högskolestudier eller för arbete inom 
vissa delar av arbetsmarknaden. För avnämarna blir det tydligare vilken 
kompetens eleverna har med sig från gymnasieskolan. Blocken torde 
därmed likna dagens inriktningar. 
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Det kommittén dessutom eftersträvar med block – och som inte auto-
matiskt uppstår genom ett utbud av kurspaket − är att det skapar större 
förutsättningar för samarbete mellan ämnesområden och lärare, och att 



 

eleverna därmed får ett bättre sammanhang i studierna. Blocken bör 
därför konstrueras så att de ger impulser till ämnesövergripande arbets-
former. 

Bilaga 7 

Studierna inom var och en av sektorerna inleds med ett sektorsblock. 
Genom detta får eleverna kunskaper som hänför sig till en bredare sektor 
av arbetsmarknaden än vad dagens program ger. Sektorsblocket omfattar 
tillsammans med kärnämnen elevernas första studieår. Proportionerna 
mellan karaktärs- och kärnämnen kommer att variera, men sektors-
blocken omfattar vanligen 600 poäng. Det lämnar ett utrymme om 200 
poäng för kärnämnen under år 1. Kärnämnena bör integreras med övriga 
studier så att det första året utgör en helhet för eleverna. Under den andra 
terminen väljer eleverna inriktningsblock. Genom att eleven valt en 
inriktning kan senare delen av studierna i sektorsblocket anpassas till 
valet. Det betyder att det första studieåret inte är fullt ut gemensamt för 
alla elever inom sektorn. 

Inriktningsblocket bygger vidare på de kunskaper eleven tillägnat sig 
under sektorsblocket och utgör i normalt det andra steget i elevens stu-
diegång. Det innehåller antingen ämnen riktade mot en något precisare 
del av arbetsmarknaden än sektorsblocket eller ämnen som kan leda 
vidare till eftergymnasiala studier. Inriktningsblock skall innehålla en 
eller flera karaktärsämneskurser på sammanlagt 300 gymnasiepoäng. 
Block som innehåller yrkeskurser skall helt eller delvis kunna arbets-
platsförläggas. Samtidigt studerar eleverna kärnämneskurser. För ett 
definitivt förslag om inriktningar fordras ett kursplanearbete, som bör 
ankomma på Skolverket. Kommittén förutsätter att regeringen fastställer 
vilka nationella inriktningar som skall finnas. 

Utöver nationellt beslutade inriktningsblock kan det finnas lokalt 
beslutade inriktningsblock. Dessa skall bestå av nationellt fastställda 
kurser som kombineras på ett annat sätt än de nationellt beslutade 
inriktningsblocken. De bör kunna komma till på initiativ av enskilda 
elever, lärare, skolledare, företrädare för den lokala arbetsmarknaden 
eller det universitet eller den högskola med vilken kommunen samarbetar 
i ett regionalt utvecklingscentrum. 

Fördjupningsblock avser att ge fördjupade kunskaper inom de ämnes- 
eller yrkesområden som eleverna påbörjat genom sina studier i sektors- 
och inriktningsblocken. Fördjupningsblocken bör omfatta 300 gymnasie-
poäng. Samtidigt studerar eleverna kärnämnen. Det bör också kunna 
finnas lokalt beslutade fördjupningsblock. Liksom inriktningsblock skall 
fördjupningsblock som innehåller yrkeskurser kunna förläggas till en 
arbetsplats. Det bör också vara möjligt att arbetsplatsförlägga hela för-
djupningsblocket. 

Varje elevs individuella val består av en eller flera kurser på samman-
lagt 300 eller 400 gymnasiepoäng. Genom det individuella valet skall 
eleven kunna få vanliga eller ovanliga kombinationer i förhållande till de 
tidigare studierna eller en fördjupad kompetens inom tidigare studerade 
ämnen/yrkesområde. Ett alternativ är att använda det individuella valet 
för att studera ämnen som krävs för särskild behörighet för någon hög-
skoleutbildning eller för att tillgodose ett individuellt intresse. 

Kommittén föreslår att eleverna gör ett Gymnasiearbete, med det 
nuvarande projektarbetet som förebild. Det bör omfatta minst 100 och 
högst 200 gymnasiepoäng. Planeringen av Gymnasiearbetet bör påbörjas 
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under år 2 och genomföras i anslutning till det område eleven väljer som 
fördjupning. Gymnasiearbetet kan vara av olika karaktär beroende på om 
en elev fördjupar sig inom ett yrkesfält eller om det t.ex. är ett utred-
ningsarbete inom ”akademiska” ämnesområden. Om en elev samarbetar 
med andra elever när han eller hon genomför sitt Gymnasiearbete, måste 
det gå att urskilja vad den enskilde eleven gjort. Ett system med 
opposition mellan elever om deras Gymnasiearbete bör ingå. På samma 
sätt som projektarbetet i dag bör Gymnasiearbetet bedömas av fler än en 
lärare, t.ex. av en lärare och en medbedömare från högskolan respektive 
från relevant del av arbetsmarknaden. 

Bilaga 7 

Innehållet i de åtta sektorerna 

Kommittén utgår från att innehållet i sektorerna kommer att fastläggas 
genom att sektorernas och inriktningsblockens namn anges i lag respek-
tive förordning. Det närmare innehållet preciseras genom Skolverkets 
kursplanearbete. Varje sektor bör ha sektorsmål som anger de kompe-
tenser som är särskilt viktiga för sektorn. 

För de åtta sektorerna anges förutom ett huvudsakligt innehåll också 
tänkbara inriktningsblock och exempel på tänkbara fördjupningsblock. 
Totalt nämns 35 olika inriktningsblock av vilka en del kan förekomma på 
flera sektorer. Hantverk är ett inriktningsblock som kan finnas på de 
flesta sektorer. Lokalt kan man ”låna” ett inriktningsblock från en annan 
sektor och införliva det. Det ökar bredden i sektorn och möjliggör otradi-
tionella kombinationer. 

Studie- och yrkesvägledning utgör ett viktigt inslag för att ge gym-
nasieskolans elever resurser att orientera sig på en föränderlig och allt-
mer kunskapsintensiv arbetsmarknad. Vägledning, information och annat 
stöd behövs inför det successiva valet, om tiden i gymnasieskolan skall 
bli en bra förberedelse för arbetslivet. Studie- och yrkesvägledning är ett 
gemensamt ansvar för skolans olika befattningshavare för vilket rektorn 
har huvudansvaret och vägledaren en strategisk roll. 

Kunskapens byggstenar 

Dagens 854 kurser är organiserade i 132 olika ämnen. Ambitionen är att 
skapa en sådan struktur att helheten snarare än delarna framhävs. Kom-
mittén menar att det behövs byggstenar motsvarande dagens kurser för 
att bygga strukturen. Byggstenarna behöver inte se ut som dagens kurser, 
men de bör ha en större omfattning än vad dagens kurser vanligtvis har. 
Den minsta enheten bör i de flesta fall motsvara åtminstone en månads 
heltidsarbete, dvs. minst 100 gymnasiepoäng. 
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Lokala kurser har visat sig ha mycket varierande kvalitet. De skapar 
också problem för den som i efterhand vill göra prövning på en sådan 
kurs, eftersom de inte alltid går att återskapa. Kommittén föreslår därför 
att lokala kurser inte skall finnas i fortsättningen. Kommittén vill betona 
att det lokala initiativet inte försvinner med de lokala kurserna. Möjlig-
heten till lokala profileringar inom ramen för de nationella kurserna är 
redan stor i dagens system och väntas bli större i framtiden. När det finns 
ett genuint behov av en ny kurs, bör man lokalt ta initiativ till att denna 



 

fastställs som nationell kurs av Skolverket med den kvalitetsgaranti detta 
innebär. 

Bilaga 7 

Betyg och examen 

Kommittén har haft i uppdrag att utreda och föreslå om och hur ett 
ämnesbetygssystem kan införas i gymnasieskolan och gymnasial vuxen-
utbildning. Kommittén skall ”utforma ett förslag som, med bibehållande 
av nuvarande antal betygssteg, minskar betygsstressen och skapar förut-
sättningar för en bättre helhetssyn på elevernas kunskapsutveckling”. 

Kommitténs syn på förändring av betygssystem sammanfattas på 
följande sätt.  

För det första skall en ändring av gällande betygssystem vara nödvän-
dig som en konsekvens av andra förändringar och därmed lätt att 
motivera för såväl lärare som elever och föräldrar.  

För det andra skall betygsystemet anpassas till gymnasieskolans struk-
tur. Kommitténs förslag till betygssystem utgår från den struktur för den 
framtida gymnasieskolan som kommittén föreslår, dvs. att utbildningen 
organiseras i block som består av en eller flera kurser. 

För det tredje är det en fördel om betygssystemet också är tillämpbart 
för gymnasial vuxenutbildning, eftersom det underlättar för elever som 
vill bygga på sina gymnasiestudier i komvux. För gymnasial vuxen-
utbildning är ett bibehållande av kursbetygen angeläget. Principen för 
vuxenstuderande är att de måste kunna studera endast den del av ett 
ämne, dvs. den kurs, som de behöver och vid den tidpunkt som är lämp-
lig för dem. 

För det fjärde skall en förändring av betygssystemet ske med så lång 
framförhållning att det finns förutsättningar för genomförandet. Skolver-
ket skall hinna göra betygskriterier och eventuellt allmänna råd. Det skall 
finnas tid för skolor, skolledare och lärare att bli förtrogna med systemet. 
Det skall finnas tid för högskolesystemet att anpassa reglerna såvida 
betygen skall användas för behörighetsbedömningar och urval och för att 
göra dessa regler kända. 

Eftersom gymnasieskolan även i framtiden består av kurser föreslår 
kommittén, att kursen utgör grunden för betygsättning. Samtidigt blir 
kurserna mera omfattande än i dag. Detta innebär att betyg på kurs i fler-
talet fall också innebär betyg på ämne. 

Förslagen till struktur och betyg kommer till rätta med merparten av de 
nackdelar som dagens kursbetyg har. Det blir inte längre en fragmen-
tisering och trivialisering av undervisningen. Lärare får bättre underlag 
för att sätta betyg genom att de träffar eleverna under längre tid – 
provhysterin kan undvikas och stressen minska. Lärarna får större förut-
sättningar att samarbeta. Antalet kursbetyg i elevernas slutbetyg kommer 
att minska betydligt. 

Några nackdelar med dagens system kommer dock att kvarstå, om än i 
minskad grad. Ett slutbetyg kommer att kunna innehålla flera betyg i 
samma ämne, t.ex. i matematik, men troligen inte så många som i dag. 
Risken finns att betygsstress och intresse för konkurrenskomplettering 
blir kvar för elever som siktar på högskoleutbildningar med stor kon-
kurrens om platserna. 
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Betygsstegen är i dag Icke Godkänd, Godkänd, Väl godkänd och 
Mycket väl godkänd. Det finns elever som uppfattar betygen som en 
bedömning av deras person, vilket är särskilt bekymmersamt då de får 
betyget Icke godkänd. Kommittén förslår att benämningen på betygen 
ändras till att sluta på –t, dvs. Icke godkänt, Godkänt, Väl godkänt och 
Mycket väl godkänt. 

Bilaga 7 

I dag får elever slutbetyg när de gått igenom ett nationellt eller special-
utformat program och fått betyg i alla kurser som ingår i elevens studie-
väg. Det spelar däremot inte någon roll vilka betygen är. Betygen kan 
t.ex. vara IG (Icke godkänd). Studieresultaten bland elever som fått 
slutbetyg kan vara högst skiftande. En elev som gått individuellt program 
(IV) får slutbetyg efter att ha fullföljt den plan som lagts upp för eleven. 

Om man saknar betyg i någon kurs som ingår i studieprogrammet får 
man i stället ett samlat betygsdokument. Om man saknar betyg i någon 
kurs kan man alltså ha gått alla tre åren men ändå inte ha ”slutfört” gym-
nasieskolan. Samlat betygsdokument får man också om man flyttar eller 
avbryter sina studier. 

Kommittén föreslår att alla elever – oavsett hur många poäng de 
uppnått – skall få avgångsbetyg när de avslutat sina gymnasiestudier. 
Kommittén vill understryka att det är bättre att elever med skolproblem 
går kvar i gymnasieskolan och får stöd för att nå så långt som möjligt i 
stället för att ge upp och avbryta studierna i förtid. Eftersom elever kom-
mer att få avgångsbetyg med olika antal gymnasiepoäng bör det av 
avgångsbetyget framgå det totala antalet poäng som utbildningen normalt 
omfattar, dvs. 2 500 gymnasiepoäng. 

Samlat betygsdokument bör elever få som avbrutit sin gymnasie-
utbildning vid en skola – antingen för att flytta till en annan skola eller av 
andra skäl. 

Kommittén förordar att elever skall få ett bevis på gymnasieexamen. 
För den enskilde eleven bör detta kunna bli ett erkännande att ansträng-
ningarna under gymnasieåren varit framgångsrika. För arbetsgivare kan 
examensbeviset underlätta en bedömning av den arbetssökandes kompe-
tens och för högskolor – både i Sverige och utomlands – ett bevis på att 
vederbörande uppfyller de grundläggande förutsättningarna för att kunna 
bli antagen. 

Kommittén har övervägt vilka krav som bör ställas för gymnasie-
examen och menar att det är rimligt att eleven fått godkänt resultat på 
åtminstone 90 procent av de 2 500 gymnasiepoäng som utbildningen 
omfattar. Eleven bör således för att få gymnasieexamen ha fått minst 
godkänt i lägst 2 250 gymnasiepoäng, däribland godkänt betyg på Gym-
nasiearbetet. 

Individuell studiegång i gymnasieskolan 

I dag omfattar det individuella programmet för merparten av eleverna ett 
helt år, trots att de saknar godkänt betyg från grundskolan i endast ett 
eller ett par ämnen. Alltför många lämnar gymnasieskolan för gott efter 
ett år på det individuella programmet, som endast delvis kommit att 
fungera som tänkt. Elevernas rättsliga ställning har varit för svag, bl.a. 
deras möjligheter att påverka studiernas omfattning. Till skillnad från 
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vad som gäller för övriga program saknas regler om garanterad undervis-
ningstid. 

Bilaga 7 

Elever som saknar behörighet i ett eller ett par av de behörighets-
givande ämnena, skall få en individuell studiegång som gör det möjligt 
att läsa in det eller de saknade ämnena från grundskolan och samtidigt 
successivt påbörja de ordinarie gymnasiestudierna på sektorn. Kommit-
tén vill skapa en struktur som uppmuntrar alla elever att lära sig så 
mycket som möjligt. I vilken takt och omfattning eleverna kan följa 
sektorns reguljära studiegång kommer att skifta från elev till elev. Det 
kommer att ställa höga krav på skolledningens förmåga att organisera 
utbildningen, men innebär samtidigt att eleverna inte utestängs från möj-
ligheten att ta del av gymnasiekurser. 

Alla elever, såväl behöriga som obehöriga, skall ha rätt till heltids-
studier. Obehöriga elever skall ha en rätt att bli preliminärt antagna på 
vald sektor. När de läst in det eller de behörighetsgivande grundskole-
ämnen där de saknar godkända betyg övergår den preliminära antagning-
en till att bli definitiv. Arbetslagen i gymnasieskolan måste förstärkas 
med den breda kompetens som i dag finns på de individuella program-
men. Det flexibla arbetssätt och de otraditionella pedagogiska metoder 
som utvecklats där måste fortsätta att utvecklas inom ramen för sekto-
rerna. 

Kommittén är medveten om att det finns behov av särlösningar för ett 
fåtal elever, t.ex. elever som nyligen kommit till Sverige och behöver 
undervisning i svenska. För dessa elever måste det, liksom i dag, finnas 
möjlighet till sådan undervisning inom ramen för gymnasieskolan. 

Det finns andra elevgrupper som kan ha behov av mer permanenta 
särlösningar. För dessa elever gäller att skolan ensam eller tillsammans 
med andra samhällsorgan, exempelvis socialtjänst, hälso- och sjukvård 
eller arbetsmarknadsmyndigheter, finner lämpliga lösningar. Viktigt är 
att även dessa elever omfattas av gymnasieskolans uppdrag och erbjuds 
en verksamhet med hög kvalitet. 

För ungdomar som av olika skäl lämnat eller aldrig påbörjat studier i 
gymnasieskolan bör kommunens uppföljningsansvar förtydligas så att det 
i skollagen klart framgår skyldighet för kommunen att informera sig om 
var ungdomar som inte påbörjat eller avbrutit gymnasiestudierna befin-
ner sig och vad de är sysselsatta med. Dessa ungdomar skall konti-
nuerligt erbjudas utbildning i gymnasieskolan. 

Att lära i arbetslivet 

Enligt direktiven skall kommittén föreslå hur samverkan mellan skola 
och arbetsliv kan utvecklas samt hur ett ökat inslag av lärande i arbets-
livet i gymnasieskolan bör utformas. En ökad integration mellan arbete 
och lärande kan, utöver att förmedla kunskaper och färdigheter inom 
yrkesområdet, även bidra till en fortsatt socialiseringsprocess och skapa 
motivation för den aktuella utbildningen hos eleverna. 

APU innebär att delar av den yrkesförberedande utbildningen sker på 
en arbetsplats. Av dagens program har 13 krav på APU. Skolhuvud-
mannen ansvarar för att anskaffa APU-platser och för att de uppfyller 
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kvalitetskraven. Även på de fyra övriga programmen får utbildningen 
arbetsplatsförläggas efter lokalt beslut. 

Bilaga 7 

LIA (Lärande i arbetslivet) är ett nytt koncept för att lära i arbetslivet 
som i dag genomförs som försöksverksamhet. I huvudsak innebär för-
söksverksamheten att utbildning i yrkesämnen motsvarande 700 poäng 
under minst 30 veckor förläggs till en arbetsplats. 

Alla elever i gymnasieskolan bör få möjlighet att lära i arbetslivet 
genom APU eller annan verksamhet som planeras i samråd med det 
lokala arbetslivet. Kontakter med arbetslivet bör förekomma redan under 
det inledande sektorsblocket, dvs. innan eleverna valt yrkes- respektive 
mer studieförberedande inriktningsblock. Elever som väljer yrkesför-
beredande inriktnings- och fördjupningsblock bör sammantaget få minst 
15 veckor APU. För övriga elever anges inte någon bestämd omfattning. 
Utlandsförlagda praktik- och utbildningsinslag bör stimuleras. 

Kvaliteten i yrkesutbildningen bör stärkas genom att APU och LIA 
fortsätter att utvecklas parallellt. Särskild uppmärksamhet bör riktas mot 
handledarfrågan. Både rekrytering och utbildning samt villkor för hand-
ledare bör övervägas. Lärarnas möjligheter att besöka eleverna på arbets-
platserna är en viktig kvalitetsfaktor. Skolhuvudmännen bör stödja denna 
strävan. Om erfarenheterna av försöksverksamheten med LIA blir goda, 
bör LIA integreras i den struktur som kommittén föreslår. Möjligheten att 
integrera APU och LIA i en enhetlig, men flexibel form för lärande i ar-
betslivet bör övervägas i framtiden. 

Den möjlighet som i dag finns inom ramen för det individuella pro-
grammet att genom lärlingsutbildning förena en anställning som syftar 
till yrkesutbildning med studier av kurser i gymnasieskolan bör finnas 
kvar. 

Lokalt samråd med arbetsmarknadens parter om utbildning inom 
studievägar med yrkesämnen bör göras obligatoriskt, men formerna för 
detta bör inte bindas nationellt. 

Elevernas val och kommunernas utbud av gymnasieutbildning 

Kommittén har övervägt hur alla studievägar kan göras tillgängliga för 
elever i hela landet och de ekonomiska konsekvenserna av detta. Kom-
mittén har även haft i uppdrag att skapa incitament för ökad kommunal 
samverkan inom gymnasieskolan. 

I dag skall kommunen erbjuda ett allsidigt urval av nationella program. 
Antalet platser på de olika programmen och deras inriktningar skall an-
passas med hänsyn till elevernas önskemål. Kommunens erbjudande om 
nationella program kan antingen ske genom att den anordnar utbildning-
en själv eller genom samverkansavtal med en annan kommun. En elev 
har i dag rätt att söka alla nationella program, men är inte garanterad 
plats. Knappt 85 procent av eleverna får i dag sitt förstahandsval av 
program tillgodosett. 

Utgångspunkten för kommittén har varit att skapa en större valfrihet 
för eleverna att få gå önskad utbildning utan att detta inkräktar på andra 
elevers rätt att få utbildning. Elevernas önskemål om utbildning skall i 
största möjliga utsträckning styra gymnasieskolans organisation. Elever-
nas val från grundskolan avser val av sektor. Enligt kommitténs förslag 
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är hemkommunen skyldig att se till att eleven får plats på vald sektor. 
Eftersom det inte är troligt att alla kommuner kommer att kunna anordna 
alla sektorer själva måste det ske i samverkan med andra kommuner. 
Detta förutsätter också en tydlig informationsplikt gentemot eleven. 
Kommuner kan också sluta avtal med fristående skolors huvudmän. 

Bilaga 7 

En elev skall alltid kunna söka utbildning också utanför hemkommun 
eller samverkansområde, även om utbildningen finns hemma. En sådan 
sökande tas emot endast i mån av plats. 

Eleverna väljer inriktningsblock under det första årets andra termin. 
Varje elev har rätt att inför år två söka samtliga nationella inriktnings-
block som kan vara en lämplig fortsättning på den sektor han/hon börjat 
på. Huvudmannen skall anpassa sitt utbud med hänsyn till elevernas 
önskemål och garantera att elever som inte får plats på det sökta inrikt-
ningsblocket får plats på annat inriktningsblock inom kommunens gym-
nasieskola. Elev som påbörjat sina studier på en sektor har rätt att liksom 
i dag fullfölja utbildningen där hon eller han blivit antagen. Om det 
önskade inriktningsblocket inte finns i hemkommunen eller samverkans-
området, får eleven söka utbildningen i en kommun där inriktnings-
blocket anordnas och skall då i fråga om rätt till utbildningen jämställas 
med eleverna i den kommunen eller dess samverkansområde. Med dessa 
jämställs även elever från en annan kommun som redan påbörjat sin 
utbildning inom anordnarkommunen eller dess samverkansområde. 

Ytterligare specialisering skall ske genom val av fördjupningsblock. 
Elever bör ha möjlighet att välja bland de fördjupningsblock som kan 
vara en lämplig fortsättning på valt inriktningsblock. Kommunerna bör 
anpassa utbudet med hänsyn till elevernas önskemål, men har ingen skyl-
dighet att garantera plats på valt block. 

Om en elev efter genomgånget sektors- eller inriktningsblock fortsätter 
sin utbildning hos annan huvudman övergår ansvaret för eleven till den 
nye huvudmannen. 

Ett drygt 100-tal specialutformade program och lokala inriktningar på 
nationella program har genom beslut av regeringen fått ställning som 
riksrekryterande utbildningar. Kommittén föreslår att vissa utbildningar 
eller delar av utbildningar i den föreslagna strukturen skall kunna göras 
riksrekryterande i särskild ordning efter beslut av regeringen eller Skol-
verket. Beslutet bör gälla för fem år i taget och avse väsentligt färre 
utbildningar än i dag. När en ny gymnasiestruktur införs bör alla gamla 
beslut om riksrekrytering upphöra att gälla. 

Den riksrekrytering som f.n. finns beträffande utbildning som är 
speciellt anpassad för ungdomar med svåra rörelsehinder (Rh-anpassad 
utbildning) bör gälla även fortsättningsvis. Motsvarande gäller för utbild-
ning för döva och hörselskadade. Kommittén ser heller ingen anledning 
att ändra de regler som ger Skolverket möjlighet att efter samråd med 
Riksidrottsförbundet besluta om riksrekryterande idrottsutbildningar. 

Fristående skolor bör även i framtiden omfattas av riksrekrytering. 
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Den ökade möjligheten att söka utbildning i annan kommun, även om 
utbildningen finns i elevens hemkommun, bör föranleda en begränsning i 
kostnaden för den kommun vars elev väljer, och kommer in på, en utbild-
ning utanför samverkansområdet. Begränsningen bör utformas så att er-
sättningen till den anordnande kommunen högst uppgår till den kostnad 
som hemkommunen själv har för motsvarande utbildning. 



 

Kommunerna bör samverka regionalt för att garantera eleverna ett stort 
och allsidigt utbud med ansvar speciellt för lågfrekventa utbildningar. 
Det är också troligt att samverkan kan leda till högre kvalitet i utbild-
ningen genom att olika kommuner kan specialisera sig på vissa komplexa 
eller dyrbara utbildningar och fördela dessa mellan sig. 

Bilaga 7 

Från gymnasieskola till eftergymnasiala studier 

Regeringens långsiktiga mål är att 50 procent av en årskull skall ha på-
börjat högskolestudier vid 25 års ålder. Behovet av en breddad rekryte-
ring till högskolan har varit en utgångspunkt för kommitténs förslag. Det 
visar sig att den sociala snedrekryteringen till högskolestudier börjar med 
valen av studieväg i gymnasieskolan. 

I dag måste elever redan i grundskolan − vid valet av gymnasiepro-
gram − avgöra om de skall sikta på högre studier eller förvärvsarbete 
direkt efter gymnasieskolan. Kommitténs strukturförslag innebär att detta 
val skjuts upp ett år och att det därefter kan ”korrigeras”, om eleven får 
en förändrad syn på sin förmåga och sina intressen. Genom förslaget till 
struktur kommer det att finnas många ”kungsleder” genom gymnasie-
skolan till högskolan. 

Den framtida gymnasieskolan kommer liksom den nuvarande att inne-
bära att alla elever kommer att ha möjlighet – oberoende av studieväg – 
att uppnå vad som i dag kallas grundläggande behörighet. 

Kommitténs förslag till struktur innebär att elever på alla sektorer skall 
kunna göra sådana val att de fyller kraven för det som nu kallas särskild 
behörighet inom respektive utbildningsinriktning. I vissa fall måste de 
dock förlänga sina gymnasiestudier. Förslagen innebär ökade möjligheter 
jämfört med dagens gymnasieskola. 

Kommittén anser att kraven för grundläggande behörighet bör kvarstå 
oförändrade när det gäller nivå. Det är viktigt att alla gymnasieelever får 
klart för sig att man måste ha en bredd i sina kunskaper både för det fort-
satta livet som människa och samhällsmedborgare och som högskole-
studerande. Kommittén föreslår att den som avlagt gymnasieexamen 
skall anses ha grundläggande behörighet för högskolestudier. 

Kommittén föreslår att systemet med särskilda behörighetskrav för 
högskolestudier för nybörjarstuderande ses över i en särskild utredning 
med utgångspunkt i den föreslagna strukturen för gymnasieskolan. 

Kommittén anser att också bestämmelserna om meritvärdering vid 
urval bör ses över. Dagens bestämmelser leder till taktikval i gymnasie-
skolan och uppmuntrar till konkurrenskomplettering i komvux. 

Kommittén har bedömt att arbetslivet i framtiden kommer att ställa 
krav på längre utbildning och därmed höjd kompetens. Det kan inte till-
godoses genom en förlängning av gymnasieutbildningen och inte heller 
genom enbart högskolestudier. Ett reguljärt system av eftergymnasial 
yrkesutbildning med olika specialiseringsgrad och längd bör övervägas. 

Vuxenutbildning på gymnasial nivå 
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Gymnasieskolans program med programmål har haft ringa betydelse för 
den gymnasiala vuxenutbildningen. Inte heller den framtida gymnasie-



 

skolans struktur med sektorer och block kommer att prägla framtidens 
vuxenutbildning. Sektorsmålen bör endast gälla i tillämpliga delar för 
komvux. 

Bilaga 7 

Vuxna studerande behöver kunna skapa sin egen väg genom utbild-
ningen och kombinera kurser utifrån det egna behovet. Oftast kommer de 
vuxna studerande att vilja studera en kurs. Kommitténs förslag innebär 
att kurserna bör vara mera omfattande än i dag. Dagens bestämmelse i 
förordningen om kommunal vuxenutbildning om delkurser bör därför 
finnas kvar. Delkurser är viktiga i förhållande till individuella kunskaps-
mål. I den individanpassade vuxenutbildningen, där validering av kun-
skaper och kompetenser kommer att få en allt viktigare roll krävs ett 
mycket flexibelt kurssystem. 

I dag söker många unga till komvux för att komplettera sina gymnasie-
betyg, både för att studera kurser de saknar och för att få högre betyg i 
kurser som de redan har ett betyg i. Det finns i dag ingen likvärdighet då 
det gäller möjligheten för ungdomar att konkurrenskomplettera sina 
betyg efter gymnasieskolan. Hur unga sökande prioriteras i olika kom-
muner påverkar utrymmet för vuxna. Det är alltså även för vuxen-
utbildningen av stor vikt att behörighet, urval och konkurrenskomplet-
tering utreds. 

Även de som studerat i gymnasial vuxenutbildning bör kunna få gym-
nasieexamen. 

Reglering av studietid m.m. 

Gymnasieskolan är både mål- och tidsstyrd. I en mål- och resultatstyrd 
skola är den tidsstyrning, som den garanterade undervisningstiden utgör, 
artfrämmande. På sikt bör den avskaffas. En granskning av hur kommu-
nerna hanterar den garanterade undervisningstiden tyder emellertid inte 
på att staten f.n. kan avstå från en reglering av den garanterade undervis-
ningstiden. Kommittén föreslår därför att en sådan skall finnas också i 
framtiden. 

Oberoende av om gymnasieskolan är endast mål- och resultatstyrd 
eller tidsstyrd förutsätter det en medvetenhet hos kommuner och skolor 
om att tidsanvändningen är en påverkbar resurs som har betydelse för 
elevernas studieresultat. 

Förslaget till struktur för gymnasieskolan innebär att merparten av det 
första årets studier är gemensam för eleverna i respektive sektor oberoen-
de av om de valt inriktnings- respektive fördjupningsblock med sikte på 
att bli anställningsbara inom ett yrkesområde direkt efter skolan eller på 
att bedriva högskolestudier. Detta innebär att det inte går att behålla den 
skillnad i garanterad undervisningstid som nu finns mellan program med 
yrkesämnen och övriga program. 

Kommittén föreslår att den minsta garanterade undervisningstiden 
skall vara 2 300 timmar om 60 minuter för alla sektorer. 
Kommittén föreslår att regleringen av läsåret i skollagen och gymna-
sieförordningen förenklas. 

Kommittén föreslår att den individuella studieplanen bör innehålla 
uppgift om elevens val av sektor och successivt kompletteras med upp-
gifter om inriktningsblock, fördjupningsblock, individuella val och ämnet 
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för Gymnasiearbetet. Dessutom bör framgå om eleven har behov av sär-
skilt stöd för att kunna fullfölja sina studier och i förekommande fall 
åtgärdsprogram samt eventuella överenskommelser mellan skolan och 
eleven. 

Bilaga 7 

Genomförande 

Kommitténs förslag innebär en vidareutveckling av gymnasieskolan. 
Erfarenheterna av hur den förra gymnasiereformen infördes kan tjäna 
som en utgångspunkt för övervägandena om hur förändringarna nu bör 
förberedas. De bör förberedas på både nationell och lokal nivå. 

Förändringarna kan genomföras tidigast läsåret 2006/07. De förbe-
redelser som krävs är kursplanearbete, som beräknas ta minst 18 månader 
i anspråk och implementeringsinsatser riktade till lokala beslutsfattare, 
skolledare, lärare, studie- och yrkesvägledare och annan skolpersonal, 
liksom till arbetslivets företrädare på nationell och lokal nivå. 

Förändringarna kommer att genomföras då elevantalet i gymnasiesko-
lan är osedvanligt stort. Detta kommer att ställa stora krav på kommuner-
nas planering av såväl lokaler som behovet av lärare och studie- och 
yrkesvägledare. Att elevantalet därefter kraftigt minskar i många kom-
muner torde göra planeringen ännu mera komplicerad. 

Kompetensutvecklingen av lärarna inför den förra gymnasiereformen 
var klart otillräcklig. Det som framför allt är betydelsefullt är att lärare 
med olika ämneskompetens kan utveckla sitt samarbete inom blocken, 
som är det mest betydelsefulla inslaget i förändringarna för att skapa 
sammanhang och förståelse i undervisningen. 
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Bilaga 8 Bilaga 8 

Betänkandets Åtta vägar till kunskap – en ny struktur 
för gymnasieskolan (SOU 2002:120) lagförslag 

Gymnasieskolan 
 

Inledande bestämmelser 
 

Gymnasieskolans målgrupp 
 

1 § 
Utbildningen i gymnasieskolan vänder sig till ungdomar som avslutat sin 
utbildning i grundskolan eller motsvarande. 

Bestämmelserna i detta kapitel gäller endast ungdomar som enligt 21 
kap. 1 § är bosatta i landet eller likställs med ungdomar bosatta i landet.  

Regeringen får föreskriva att bestämmelserna i kapitlet skall tillämpas 
även på andra ungdomar. 

 
Syftet med utbildningen 

 
2 § 

Utbildningen i gymnasieskolan skall 
 

• ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper,  
• bidra till deras personliga utveckling, 
• ge en grund för fortsatt utbildning på högskolenivå, 
• ge en grund för yrkesverksamhet, 
• främja en social gemenskap eleverna emellan, samt  
• ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet. 

 
Utbildningens omfattning 

 
3 § 

Studiernas omfattning räknas i gymnasiepoäng och utbildningen omfattar 
totalt 2 500 gymnasiepoäng. För elever som är preliminärt antagna enligt 
15 § första stycket omfattar utbildningen därutöver även de ämnen enligt 
14 § som de saknar betyg i. 

I det fall en elev önskar kurser utöver 2 500 poäng, och syfte är att 
uppnå särskild behörighet till en viss utbildning på högskolan, är huvud-
mannen skyldig att erbjuda detta, även om det innebär att utbildningen 
förlängs i tid. 

 
4 § 

Utbildningen i gymnasieskolan är avsedd att kunna genomgås på tre 
läsår.  
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Huvudmannen får besluta att utbildningen på en viss sektor får 
fördelas på längre tid än tre läsår. Efter regeringens medgivande får 
huvudmannen även besluta att utbildningen får fördelas på kortare tid än 
tre läsår. 



 

5 § Bilaga 8 
Regeringen får föreskriva att utbildningen på en sektor får fördelas på 
fler än tre läsår när det gäller utbildning för elever som är döva eller har 
en hörselskada samt för elever med svåra rörelsehinder. 

 
Minsta garanterade undervisningstid 

 
6 § 

Huvudmannen är skyldig att erbjuda varje elev i gymnasieskolan minst 2 
300 undervisningstimmar om 60 minuter (garanterad undervisningstid). 

Elever som är preliminärt antagna enligt 15 § första stycket skall 
därutöver erbjudas undervisningstid så att han eller hon har möjlighet att 
nå målen i de behörighetsgivande ämnena. 

 
Sektorernas struktur, mål och innehåll 

 
7 § 

Utbildningen i gymnasieskolan omfattar åtta sektorer: 
 

• servicesektorn,  
• individ- och samhällssektorn,  
• kultur- och kommunikationssektorn,  
• ekonomi- och samhällssektorn,  
• bygg- och fastighetssektorn,  
• natur- och samhällssektorn,  
• teknik och produktionssektorn, samt  
• teknik- och designsektorn. 

 
Utbildningen i gymnasieskolan omfattar för preliminärt antagna elever 
enligt 15 § första stycket även de ämnen i 14 § som de saknar betyg i. 

 
8 § 

Utbildningen på sektorn består av ett inledande sektorsblock under det 
första läsåret. Sektorsblocket följs av inriktnings- och fördjupningsblock 
samt av individuella val och gymnasiearbete. Även de ämnen som anges 
i 9 § andra stycket (kärnämnen) ingår i utbildningen på varje sektor. 

Utbildningen kan delvis förläggas till en arbetsplats. 
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela 

närmare föreskrifter om sektorernas innehåll och möjligheterna att för-
lägga utbildning till en arbetsplats. 

 
9 § 

Utbildningen inom varje block och inom det individuella valet sker i 
form av en eller flera kurser. Varje kurs skall omfatta ett visst antal 
gymnasiepoäng. För varje kurs skall det anges hur många gymnasie-
poäng den omfattar. 

Följande ämnen skall i angiven omfattning, uttryckt i gymnasiepoäng, 
ingå i varje sektor (kärnämnen): 

 
Svenska eller Svenska som andraspråk (200) 
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Engelska (100) Bilaga 8 
Matematik (100) 
Idrott och hälsa (100) 
Samhällskunskap (100) 
Religionskunskap (50) 
Naturkunskap (50) 
Estetisk verksamhet (50) 
Historia (50) 

 
Övrig utbildning i gymnasieskolan 

 
10 § 

Utbildning i gymnasieskolan kan 
 

• avse undervisning för de ungdomar som vill förena en anställning 
som syftar till yrkesutbildning med studier i främst kärnämnen i 
gymnasieskolan (lärlingsutbildning), eller 

• kombineras med svenskundervisning för invandrare (sfi). 
 

Bestämmelserna i 3−9 §§ gäller inte för sådan utbildning. 
 

Betygssättning och gymnasieexamen 
 

11 § 
Betyg skall sättas efter varje avslutad kurs och på gymnasiearbetet. Om 
eleven minst uppfyllt kurskraven är huvudmannen inte skyldig att er-
bjuda eleven ytterligare utbildning i gymnasieskolan inom den kursen. 

Den elev som fått minst betyget Godkänt på kurser omfattande minst 
2 250 poäng inklusive gymnasiearbetet skall få ett bevis på gymnasie-
examen. 

 
Individuell studieplan 

 
12 § 

Rektorn eller den rektorn utser skall för varje elev, i samråd med eleven 
och elevens vårdnadshavare, upprätta en individuell studieplan.  

Studieplanen skall omfatta utbildning inom en sektor om 2 500 
gymnasiepoäng. Om rektorn eller den rektorn utser bedömer att den 
individuella studieplanen, med hänsyn tagen till elevens totala studie-
situation, bör omfatta färre än 2 500 gymnasiepoäng krävs elevens 
medgivande. 

 
Behörighetskrav 

 
13 § 

Ungdomar är behöriga att påbörja utbildning i gymnasieskolan fram till 
och med det första halvåret det år de fyller tjugo år,  

 
• om de har avslutat sådan utbildning som anges i 1 §, och 
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• om de inte tidigare fått slutbetyg från en sektor i gymnasieskolan 
eller motsvarande eller avlagt International Baccalaureate (IB). 



 

14 § Bilaga 8 
För att vara behörig till en sektor skall ungdomarna dessutom ha god-
kända betyg i svenska alternativt svenska som andraspråk, engelska och 
matematik från grundskolan eller på andra sätt ha förvärvat likvärdiga 
kunskaper. 

 
Ungdomars rätt till vald sektor i gymnasieskolan 

 
15 § 

Ungdomar som uppfyller kraven i 13 § har rätt att antas preliminärt till 
den sektor de valt samt erbjudas en individuellt anpassad gymnasie-
utbildning inom ramen för sektorn. 

Ungdomar som uppfyller kraven i 13−14 §§ har rätt att antas definitivt 
till den sektor de valt. När elever som avses i första stycket, oavsett ålder, 
blivit behörig enligt 14 § har han eller hon rätt att bli definitivt antagen 
till sektorn. 

 
Val av nationella inriktnings- och fördjupningsblock 

 
16 § 

Av sökande till de nationella inriktnings- eller fördjupningsblock som 
anordnas i en kommun skall i första hand tas emot de som är hemma-
hörande i den kommun som anordnar utbildningen och de som är 
hemmahörande i en kommun som tillhör samverkansområdet. 

Med sådana sökande som avses i första stycket skall jämställas 

  

1. de som är hemmahörande i en annan kommun men som redan är 
elev i den kommun som anordnar det sökta inriktnings- eller 
fördjupningsblocket. 

2. de som är hemmahörande i en kommun som inte erbjuder det 
sökta inriktnings- eller fördjupningsblocket. 

 
Övriga sökande tas emot först sedan de sökande som avses i första och 
andra stycket tagits emot. 

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om urval mellan sökande till inriktnings- och fördjupnings-
block. 

 
Byte av huvudman 

 
17 § 

Om en elev efter sektors- eller inriktningsblocket antas till utbildning hos 
en annan huvudman övergår ansvaret för elevens resterande utbildning 
till den huvudmannen. 

 
Samverkansformer 

 
18 § 

Kommuner, landsting och enskilda huvudmän kan sluta avtal (sam-
verkansavtal) med varandra om att samverka om hela utbildningar eller 
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delar av utbildningar. Kommuner, landsting eller enskilda huvudmän 
bildar genom ett sådant avtal ett samverkansområde för utbildningen. 

Bilaga 8 

Samverkan mellan kommuner kan enligt kommunallagen (1999:900) 
även ske genom en gemensam nämnd eller genom bildande av kom-
munalförbund. 

 
Riksrekryterande utbildningar 

 
19 § 

Om det finns ett nationellt behov eller intresse får regeringen eller den 
myndighet regeringen bestämmer besluta att vissa utbildningar, eller 
delar av utbildningar, skall vara riksrekryterande, vilket innebär att elever 
från hela landet jämställs som sökande. 

 
Rätt att påbörja och läsa om kurs 

 
20 § 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om förkunskapskrav för att få påbörja en kurs och om 
begränsningar i rätten att läsa om en kurs. 

 
Kostnader 

 
21 § 

Utbildningen skall vara avgiftsfri för eleverna. Det får dock förekomma 
enstaka inslag som kan innebära en obetydlig kostnad för eleverna. 

Eleverna skall utan kostnad ha tillgång till de böcker, verktyg och 
andra hjälpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning. 

 
Offentlig gymnasieskola 

 
Kommunernas ansvar för utbildningen 

 
22 § 

För var och en som enligt denna lag har rätt att gå i gymnasieskolan är 
hemkommunen skyldig att se till att sådan utbildning kommer till stånd, 
antingen i hemkommunen eller genom samverkan med andra huvudmän. 

 
Rätt till vald sektor i viss kommun 

 
23 § 

Ungdomar som med hänsyn till sina personliga förhållanden har sär-
skilda skäl att få gå vald sektor i en viss kommuns gymnasieskola skall 
jämställas med sökande som är hemmahörande i den kommun som 
anordnar utbildningen och i kommun som tillhör samverkansområdet för 
utbildningen. 

 
24 § 
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Ungdomar som vill få sin gymnasieutbildning i annan kommun än hem-
kommunen eller dess samverkansområde, har rätt att gå i den kommu-
nen, om det finns plats. 



 

X § Bilaga 8 
Ett beslut av Rh-nämnden enligt 11 kap. 38 § får överklagas till Skol-
väsendets överklagandenämnd. Ett beslut får dock inte överklagas om det 
gäller placering vid en viss gymnasieskola. 

 
Elevers rätt att fullfölja sin utbildning 

 
25 § 

Den som påbörjat utbildning på en sektor i en kommun har rätt att 
fullfölja utbildningen på sektorn i samma kommun. Detta gäller såväl 
preliminärt som definitivt antagna elever och även om de förhållanden 
som låg till grund för mottagandet ändras under studietiden.  

Rätten att fullfölja utbildningen gäller även om eleven haft ett 
studieavbrott på högst ett läsår för studier utomlands.  

Om en elev flyttar har denne rätt att fullfölja utbildningen i den nya 
hemkommunen eller dess samverkansområde. 

 
Allsidigt urval av inriktnings- och fördjupningsblock 

 
26 § 

Varje kommun är skyldig att själv, eller i samverkan med andra, anordna 
ett allsidigt urval av inriktnings- och fördjupningsblock. Antalet platser 
på blocken skall anpassas med hänsyn till elevernas val. 

 
Kommunernas informationsskyldighet 

 
27 § 

Varje kommun skall informera samtliga ungdomar bosatta i kommunen 
om utbildningen på de åtta sektorerna och hur kommunen tillgodoser 
elevernas rätt till utbildning enligt denna lag.  

Kommunen är även skyldig att informera om den utbildning som 
regleras i 10 §. 

 
Antagnings- och urvalsorganisation 

 
28 § 

Varje kommun ansvarar för antagningen till sektorer och urval och 
placering på de inriktnings- och fördjupningsblock som anordnas av 
kommunen. 

Antagningsorganisationen får vara gemensam med andra kommuner, 
landsting och enskilda huvudmän och kan även vara gemensam för 
gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning. 

Beslut om antagning får överklagas enligt 20 kap. 7 §. 
 

Kommunernas uppföljningsansvar 
 

29 § 
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Hemkommunen är skyldig att kontinuerligt hålla sig underrättad om hur 
de ungdomar är sysselsatta som har slutat grundskolan eller motsvarande 
och som inte påbörjar någon, eller avbrutit, utbildning i gymnasieskolan 
samt erbjuda dem en gymnasieutbildning. 



 

Landsting Bilaga 8 
 

30 § 
Landstingen får anordna utbildning inom natur- och samhällssektorn. 
Efter överenskommelse med en kommun får ett landsting även anordna 
utbildning inom andra sektorer. 

 
Interkommunal ersättning 

 
31 § 

En kommun har rätt till ersättning för sina kostnader för elevens ut-
bildning från elevens hemkommun om kommunen 

 
• antar en elev till en utbildning som är riksrekryterande enligt 19 § 

eller 34 §, 

• antar en elev enligt 23 §, eller 

• antar en elev enligt 15 andra stycket eller 16§§. 

 
Om en elev antas enligt 24 § och annat ej avtalats i samverkansavtal, 
är dock hemkommunen endast skyldig att betala högst den kostnad 
kommunen har själv för utbildning på samma sektor. Om anord-
narkommunens kostnad för utbildningen på sektorn är lägre är hem-
kommunen skyldig att ersätta den kostnaden i stället. 

 
32 § 

En elevs hemkommun är skyldig att betala ersättning för kostnader för 
elevens utbildning till anordnare av utbildning som leder fram till 
International Baccalaureate (IB). 

Skyldigheten gäller dock endast utbildning för sådana elever som 
hemkommunen var skyldig att erbjuda gymnasieutbildning vid den 
tidpunkt då IB-utbildningen började och endast om utbildningsanord-
narens avgifter till International Baccalaureate Office (IBO) betalas av 
staten.  

Om parterna inte kommer överens om annat skall ersättning betalas ut 
med ett belopp som regeringen eller den myndighet regeringen bestäm-
mer beslutar. 

 

Utbildning som är speciellt anpassad för ungdomar med svåra 
rörelsehinder (Rh-anpassad utbildning) 

 
33 § 

Bestämmelserna i 33-39 §§ gäller endast ungdomar med svåra rörelse-
hinder. 

 
34 § 

De kommuner som regeringen bestämmer får i sin gymnasieskola 
anordna speciellt anpassad utbildning för ungdomar med svåra rörelse-
hinder (gymnasieskola med RH-anpassad utbildning). 
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En sådan gymnasieskola skall ta emot sökande från hela landet till den 
speciellt anpassade utbildningen. 



 

35 § Bilaga 8 
Med ett svårt rörelsehinder avses något som ensamt eller i kombination 
med annat funktionshinder medför att ungdomar 

 
1. för att kunna följa utbildningen på en sektor behöver tillgång till 

en gymnasieskola med Rh-anpassad utbildning, och  
2. har behov av habilitering och i vissa fall har behov av boende i 

elevhem och omvårdnad i boendet. 
 

36 § 
Ungdomar med svåra rörelsehinder har rätt att få utbildning vid en sådan 
gymnasieskola med Rh-anpassad utbildning som avses i 31 § om de  

1. har avslutat grundskolan eller motsvarande,  
2. kan påbörja utbildningen senast under första halvåret det kalen-

derår då de fyller 21 år, och  
3. uppfyller de övriga behörighetsvillkor som regeringen eller den 

myndighet regeringen bestämmer föreskrivit för utbildningen.  
 

37 § 
Frågor om antagning till Rh-anpassad utbildning vid vissa gymnasie-
skolor och andra frågor om rätt till sådan utbildning enligt 31 § prövas av 
en särskild nämnd som är gemensam för sådana gymnasieskolor (Rh-
nämnden). 

 
38 § 

Avgifter får inte tas ut av eleverna för insatser för omvårdnad i boendet 
och habilitering som tillhandahålls av staten, kommun eller landsting i 
anslutning till en gymnasieskola med Rh-anpassad utbildning. 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om avgifter för kost och logi. 

 
39 § 

Hemkommunen skall betala ersättning för kostnader för boende och 
omvårdnad i boendet. Hemlandstinget, i förekommande fall hemkommu-
nen, skall betala ersättning för kostnader för habilitering. Ersättningarna 
skall betalas till den huvudman som enligt avtal med staten svarar för 
verksamheten.  

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om sådana ersättningar. 

 
Enskild gymnasieskola 

 
Öppenhet 

 
40 § 

En enskild gymnasieskola skall vara öppen för alla ungdomar som har 
rätt till utbildning i den offentliga gymnasieskolan. 
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41 § Bilaga 8 
Om det inte finns platser för alla sökande till en enskild gymnasieskola 
skall urvalet ske enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller den 
myndighet regeringen bestämmer. 

 
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till enskilda gymnasie-
skolor 

 
42 § 

För varje elev vid en enskild gymnasieskola lämnas bidrag av hem-
kommunen. Kommunens skyldighet gäller endast utbildning för sådana 
elever som hemkommunen var skyldig att erbjuda gymnasieutbildning 
vid den tidpunkt då utbildningen började. 

 
Storleken på bidraget till den enskilda skolan 

 
43 § 

Om elevens hemkommun anordnar den aktuella sektorn skall bidraget 
bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning 
av resurser till sektorn i de egna gymnasieskolorna. När bidraget bestäms 
skall hänsyn tas till den enskilda skolans åtagande och elevens behov. 

Om en elev har ett omfattande behov av särskilt stöd, är kommunen 
inte skyldig att lämna bidrag för det särskilda stödet, om betydande 
ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. 

 
44 § 

Om elevens hemkommun inte anordnar sektorn, men den kommun där 
den fristående skolan är belägen (lägeskommunen) gör det, skall bidraget 
bestämmas efter samma grunder som lägeskommunen tillämpar vid 
fördelning av resurser till sektorn i lägeskommunens gymnasieskolor. 
Hemkommunen skall ta hänsyn till den enskilda skolans åtagande och 
elevens behov.  

Om en elev har ett omfattande behov av särskilt stöd, är kommunen 
inte skyldig att lämna bidrag för det särskilda stödet, om betydande 
ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. 

 
45 § 

Om varken hemkommunen eller lägeskommunen anordnar sektorn skall 
elevens hemkommun betala det belopp som regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämt har föreskrivit.  

För en elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd skall 
kommunen därutöver lämna ett extra bidrag. Kommunen är dock inte 
skyldig att lämna extra bidrag, om betydande organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. 

 
Bidrag för utlandssvensk elevs utbildning i vissa fall 

 
46 § 

Kommunens skyldighet att lämna bidrag till skolan enligt 41−44 §§ 
gäller inte, om statsbidrag lämnas för en utlandssvensk elevs utbildning.  

 
92  



 

20 kap. Överklagande Bilaga 8 
 

Överklagande till Skolväsendets överklagandenämnd 
 

7 § 
Ett beslut av kommunen får överklagas till Skolväsendets överklagande-
nämnd  

1. om beslutet gäller antagning enligt 11 kap. 28 §, eller 
2. om beslutet rör frågor som regleras i 11 kap. 16 §. 

 
X § 

Ett beslut av Rh-nämnden enligt 11 kap. 38 § får överklagas till Skol-
väsendets överklagandenämnd. Ett beslut får dock inte överklagas om det 
gäller placering vid en viss gymnasieskola. 
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Bilaga 9 Bilaga 9 

Förteckning över remissinstanserna samt 
sammanställning av remissyttrandena över 
betänkandet Åtta vägar till kunskap – en ny struktur 
för gymnasieskolan (SOU 2002:120) 

Remissinstanser 
 

Remissyttranden har inkommit från Kammarrätten i Stockholm, Läns-
rätten i Stockholms län, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av 
sexuell läggning (Homo), Integrationsverket, Statens institutionsstyrelse 
(SiS), Handikappombudsmannen (HO), Statens institut för särskilt 
utbildningsstöd (SISUS), Barnombudsmannen (BO), Ekonomistyrnings-
verket (ESV), Riksrevisionsverket (RRV), Statskontoret, Statens skol-
verk (Skolverket), Myndigheten för skolutveckling, Specialpedagogiska 
institutet (SIT), Skolväsendets överklagandenämnd, Specialskolemyndig-
heten, Nämnden för Rh-anpassad utbildning, Nationellt centrum för 
flexibelt lärande, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning (KY), 
Internationella programkontoret för utbildningsområdet, Folkbildnings-
rådet, Högskoleverket (HSV), Verket för högskoleservice (VHS), 
Uppsala universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Kungliga 
Tekniska högskolan (KTH), Karlstads universitet, Högskolan i Borås, 
Lärarhögskolan i Stockholm (LHS), Malmö högskola, Mitthögskolan, 
Södertörns högskola, Centrala studiestödsnämnden (CSN), Ungdoms-
styrelsen, Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), Arbetslivsinstitutet, Jäm-
ställdhetsombudsmannen (JämO), Verket för näringslivsutveckling 
(NUTEK), Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS), Carlbeck-
kommittén (U 2002:01), Godstransportdelegationen 2002 (N2002:18), 
Alvesta kommun, Arvidsjaurs kommun, Bjuvs kommun, Bollnäs kom-
mun, Borlänge kommun, Botkyrka kommun, Dals-Eds kommun, Ekerö 
kommun, Eksjö kommun, Enköpings kommun, Fagersta kommun, 
Gotlands kommun, Göteborgs stad, Hudiksvalls kommun, Karlshamns 
kommun, Karlstads kommun, Klippans kommun, Kristianstads kommun, 
Kungsbacka kommun, Kungälvs kommun, Köpings kommun, Laholms 
kommun, Ljusdals kommun, Lysekils kommun, Malmö stad, Munkfors 
kommun, Nacka kommun, Norrköpings kommun, Nyköpings kommun, 
Nykvarns kommun, Orsa kommun, Ovanåkers kommun, Pajala kommun, 
Sandvikens kommun, Skara kommun, Skellefteå kommun, Stockholms 
stad, Strömsunds kommun, Sundsvalls kommun, Vellinge kommun, 
Vännäs kommun, Värnamo kommun, Västerås stad, Ystads kommun, 
Örebro kommun, Landstinget i Kalmar län, Region Skåne, Västra 
Götalandsregionen, Landstinget Dalarna, Norrbottens läns landsting, 
Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, Svenskt Näringsliv, 
Företagarna, Landsorganisationen i Sverige (LO), Sveriges Akademikers 
Centralorganisation (SACO), Tjänstemännens centralorganisation 
(TCO), Sveriges Skolledarförbund, Lärarnas Riksförbund (LR), Lärar-
förbundet, Svenska Kommunalarbetareförbundet, Handelsanställdas för-
bund, Riksförbundet Hem och Skola, Elevorganisationen i Sverige, 
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Sveriges elevråd (SVEA), Riksförbundet för kommunal och statlig 
vuxenutbildning (Rvux), Sveriges Vägledarförening (SVF), Sveriges 
universitets- och högskoleförbund (SUHF), Sveriges Förenade Student-
kårer (SFS), Lernia AB, Friskolornas Riksförbund, Waldorfskolefedera-
tionen, Riksidrottsförbundet, Handikappförbundens Samarbetsorgan 
(HSO), Synskadades Riksförbund, Konsumentföreningen Stockholms 
Gymnasium, Sigrid Rudebecks gymnasium, Gamleby Folkhögskola, 
Hjälmareds Folkhögskola Runö Folkhögskola, Byggnadsindustrins 
Yrkesnämnd (BYN), Elbranschens Centrala Yrkesnämnd (ECY), 
Grafiska Yrkesnämnden, Hästnäringens Yrkesnämnd, Kommunala 
Yrkesnämnden, Livsmedelsbranschernas Yrkesnämnd, Metallgruppens 
Utbildningsråd, Motorbranschens Yrkesnämnd, Naturbrukets Yrkes-
nämnd, Pappersindustrins Yrkesnämnd (PYN), Plåt & Vent Yrkes-
nämnd, Skogsbrukets Yrkesnämnd (SYN), Såg- och Träindustrins 
yrkesnämnd (STYN), Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd 
(TYA), Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, Almega, Allmänna 
IndustriGruppen, Kollektivtrafikens Utbildningsorganisation (Kollega), 
Svensk Handel, Sveriges Byggindustrier, Sveriges Frisörföretagare, 
Teknikföretagen, TransportGruppen, Turistdelegationen, IT-Företagen, 
Plast- & Kemiföretagen. 

Bilaga 9 
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Dessutom har spontana remissvar inkommit från klass Sp3 i Af 
Chapmangymnasiet i Karlskrona, Barn- och fritidsprogrammet i Falken-
bergs gymnasieskola samt Peder Skrivares skola i Varberg, Föreningen 
Underhållsteknik (UTEK), Lärare på glasskolan i Kosta, Malmö borgar-
skola, Sveriges gamla musikgymnasier, Örkelljunga kommun, Lärare på 
Alströmergymnasiets estetiska program i Alingsås, Övertorneå kommun, 
Föreningen lärare i Religionskunskap (FLR), Estetiska programmet 
Musik i Skellefteå, Höganäs kommun, Palmcrantzskolan i Östersund, 
Utvecklingsrådet för Landskapsinformation (ULI), Blekinge Tekniska 
Högskola (BTH), Industrifacket, Per Brahegymnasiet i Jönköping, 
Växjös gymnasiebibliotek, Vasaskolan i Gävle, Länsbiblioteket i Stock-
holms län, Kristianstads gymnasiebibliotekarier, Herrljunga och Vårgår-
da kommun, Medienätverk Syd, Väst, Mitt och Nord, Lektor Bengt 
Nilson m.fl. Lund, Afasiförbundets föräldraförening Talknuten, Institu-
tionen för hushållsvetenskap vid Göteborgs universitet, Kommunala 
Företagens Samorganisation (KFS), Vipeholmsskolan i Lund, Haninge 
kommun, Riksförbundet Hem och Samhälle, Kolbäcksådalens Gymna-
sieförbund, Per Malmström vid Östrabogymnasiet i Uddevalla, Uppsalas 
gymnasiebibliotekarier, Uvengymnasiet i Uppsala, Historielärarna vid 
Vasagymnasiet i Arboga, Jönköpings kommun, Hallands läns motor-
branschförening, Sjöfartens Utbildnings Institut, Järfälla kommun, 
Naturbruksskolornas Förening, Arbetsgruppen för samverkan mellan 
Stadsbiblioteket och gymnasiebiblioteken i Halmstad, Installatörerna, 
Svenska Kemistsamfundet, Södra Latins gymnasium, Nationell Estetisk 
Kongress, Centerpartiets ungdomsförbund (CUF), Filosofi- och Psykolo-
gilärarnas Förening, Danshögskolan, Föreningen LärVux, T-konventet, 
Svenska kommittén för hushållsvetenskap, Elevforum Göteborg, Eslövs 
kommun, Lunds kommun, Kvarngymnasiet i Järfälla kommun, Gymna-
siebibliotekariegruppen i Örebro län, Tullängsskolan i Örebro, Tranemo 
kommun, Naturvetenskapliga fakulteterna vid Lunds universitet m.fl., 
Nätverk’96 för hushållsvetenskap, Föreningen för Livskunskap, profes-
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sor Sven Engström vid Chalmers tekniska högskola, Norrtälje kommun, 
Leksands gymnasium m.fl., Utbildnings- och forskningsnämnden för 
lärarutbildning vid Göteborgs universitet, Glasbranschföreningen, 
Emmaboda kommun, Lindesbergs kommun, Folkuniversitetet, Degerfors 
kommun, Danderyds kommun, Oskarshamns kommun, Historielärarnas 
förening (HLF), Sveriges Fritids- och kulturchefsförening, Kommun-
förbundet Kronoberg, Umeå kommun, Professor Lennart Nilsson vid 
Göteborgs universitet, Stefan Wilhelmsson m.fl., Kalmarsunds 
gymnasieförbund, Föreningen Lärare i Samhällskunskap (FLS), Ylva 
Lindh för Mellannorrlands HR-program, Lektor Sten Björkblom vid 
Stockholms universitet, Chalmers tekniska högskola, Göteborgsregio-
nens kommunalförbund, Peder Skrivares skola i Varbergs kommun, 
Sundsta-Älvkullegymnasiet m.fl., Hvitfeldtska Gymnasiets Musikpro-
gram, Riddarfjärdens gymnasium/Kungliga Svenska Balettskolan i 
Stockholm, Riksföreningen för Lärare i Matematik, Naturvetenskap och 
Teknik (LMNT), Folkbildningsförbundet, Karin Sandström (lärare på 
medieprogrammet i Bollnäs), Sigtuna kommun, Svensk Teaterunion, 
Riksföreningen för Skolsköterskor, Målaremästarna, Lycksele kommun, 
Kommunförbundet Skåne, Riksförbundet för döva, hörselskadade och 
språkstörda barn, Gymnasiebibliotekarierna i Kalmar län, Gnosjö 
kommun, Skövde kommun, Vetlanda kommun, Örnsköldsviks kommun, 
f.d. rektor i Botkyrka kommun Sune Lindholm, Hylte kommun, 
Härnösands kommun, Kramfors kommun, Timrå kommun, Sollefteå 
kommun, Statens kulturråd, Bergsam – bergindustrin i samverkan, Umeå 
sjukvård, Industrins yrkesnämnd (YFIND), Östra Reals gymnasium i 
Stockholm, Stockholms universitet, DAKS – föreningen för en 
demokratiserande och aktiverande skola. Internationella gymnasiet/Folk-
universitetet i Linköping, Teknikföretagens yrkesnämnd, Valdemarsviks 
kommun, Ållebergsgymnasiet i Falköping, Kemilärarnas resurscentrum i 
Stockholm och Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik i 
Uppsala samt Nationellt resurscentrum för fysik i Lund, Svensk Energi, 
Konstfack, DIK-förbundet, Sveriges Hantverksråd, Svenska Metall-
industriarbetareförbundet, Timrå gymnasieskola, Lessebo kommun, 
Huddinge kommun, Idrottshögskolan, Nora kommun, BIL Sweden, 
Norrbottens länsbibliotek, SkolbibliotekÖst, Baggium AB, Marianne 
Grönlund i Visby, Nationellt centrum för sfi och svenska som andra 
språk, Linköpings kommun, Sollefteå kommun, Lerums Gymnasieskola, 
Lärarna i Moderna Språk, Helena Adrian i Göteborg, Gymnasieförbundet 
Bromölla–Sölvesborg, Ekumeniska skolpolitiska gruppen i Göteborg, 
Naturvetareförbundet, Gymnasiebibliotekarierna i Dalarnas län, Bergs 
kommun, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, 
Vaggeryds kommun, Svensklärarföreningen, Surahammars kommun, 
Humanisterna, Lärarutbildningen vid Malmö Högskola, Tyresö kommun, 
Sollentuna kommun, Maskinentreprenörerna, Sydskånska Gymnasie-
förbundet, Jenny Nyströmsskolan i Kalmar, Lunds universitet, Söder-
köpings kommun, Haganässkolan i Älmhult, Vingagymnasiet Centrum 
Väst i Göteborg, Biologilärarnas Förening, Föreningen Lärare i Ekono-
miska ämnen (FLE), MittDalarna, Kommunförbundet Stockholms Län 
(KSL), Gymnasiebiblioteken i Västra Götaland, Demokratiforum i Göte-
borg, Sandagymnasiet i Huskvarna, Uppsala kommun samt Svenska 
Klassikerförbundet. 



 

Allmänna synpunkter Bilaga 9 
 

Majoriteten av remissinstanserna, däribland Skolverket, Specialskole-
myndigheten, Integrationsverket, Svenska Kommunalarbetareförbundet, 
Handikappförbundens samarbetsorgan och flertalet kommuner är positi-
va till kommitténs analyser, bedömningar och förslag. AMS delar kom-
mitténs uppfattning om betydelsen av att inte nischa in ungdomar mot ett 
specifikt yrke redan i gymnasieskolan. Myndigheten för skolutveckling 
anser att betänkandet innehåller utmärkta byggstenar för en utveckling av 
dagens programgymnasium. CSN bedömer att förslaget kan leda till att 
fler ungdomar än i dagens gymnasieskola kommer att slutföra sina 
gymnasiestudier. Högskolan i Borås anser att kommitténs analys av den 
framtida arbetsmarknaden känns relevant och att förslaget har bärighet, 
men har samtidigt svårt att se hur den framtida gymnasieskolan skall 
kunna lösa de problem som finns i dagens skola. Almega menar att 
dagens problem inom gymnasieskolan inte enbart kan härröras till pro-
gramstrukturen, utan även till arbetsformer och undervisningsmetoder. 
LR, Lärarförbundet och flertalet kommuner framhåller behovet av 
resurser om målsättningen med reformen skall uppnås. Folkbildnings-
rådet efterlyser en diskussion om kunskapsbegreppet. Högskoleverket 
(HSV) anser att betänkandet visserligen innehåller goda intentioner men 
avstyrker ett genomförande med motiveringen att förslaget till struktur är 
alltför vagt och framtaget utifrån ett storstadsperspektiv. KTH, Umeå och 
Lunds universitet är i likhet med ett antal andra universitet och högskolor 
kritiska till att den föreslagna studievägsstrukturen saknar tydliga spår 
som leder till högskolestudier. Malmö högskola är dock positiv till 
strukturen och hoppas att den skall visa sig gynnsam för rekryteringen till 
högre studier. Chalmers tekniska högskola och Uppsala universitet 
kritiserar betänkandet för att sakna ett internationellt perspektiv. Några 
instanser, däribland RRV, anser det vara olyckligt att kommittén inte 
undersökt möjligheten att nå eftersträvade syften genom förändringar 
inom ramen för nuvarande programstruktur. Arbetslivsinstitutet instäm-
mer och menar att vissa brister i den rådande strukturen borde kunna 
åtgärdas utan att så drastiskt ändra programinriktningarna. Statskontoret 
finner inga argument för att genomföra en strukturreform så tätt inpå den 
föregående och avstyrker ett genomförande av förslagen. ESV framhåller 
att kommitténs konsekvensutredning av förslagen är otillfredsställande. 
Svenska Kommunförbundet menar att konsekvenserna av förslagen i 
dagsläget inte kan bedömas varför en försöksverksamhet i begränsad 
skala förordas. Skolväsendets överklagandenämnd har invändningar mot 
kommitténs lagförslag och framhåller bl.a. att det är lagtekniskt omöjligt 
att garantera en rätt till önskad utbildning utan att ålägga någon 
motsvarande skyldighet. Företrädare för gymnasiebibliotek i olika delar 
av landet kritiserar kommittén för att inte behandla frågor som rör 
skolbiblioteken, bl.a. deras roll, standard och uppdrag. 
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Gymnasieskolans uppdrag Bilaga 9 
 

Kommittén föreslår att gymnasieskolans syfte, dvs. att ge eleverna 
förutsättningar att utveckla kunskaper, bidra till deras personliga 
utveckling, ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet, 
fortsatta studier samt för yrkesverksamhet, tydligt bör framgå av den nya 
skollagen. 

Flera remissinstanser som kommenterat kommitténs förslag i denna 
del, däribland Myndigheten för skolutveckling, Malmö högskola, TCO, 
Fagersta kommun och Lernia, stödjer kommitténs förslag att tydligare 
framhålla uppdraget i skollagen. Mitthögskolan instämmer i att det finns 
skäl att diskutera och revidera gymnasieskolans kunskapsuppdrag och 
påpekar att föreberedelser för högskolestudier inte enbart handlar om 
ämneskunskaper utan även om arbetssätt och arbetsformer. Runö folk-
högskola delar kommitténs beskrivning av uppdraget och anser att det 
stämmer väl överens med folkbildningens ideal. BO understryker vikten 
av att gymnasieskolans roll som social och kulturell mötesplats, där 
gemensamma värderingar skapas. Nämnden för Rh-anpassad utbildning 
(Rh-nämnden) delar kommitténs framhållande av att gymnasieskolan har 
ett kompensatoriskt uppdrag för elever i behov av särskilt stöd. Hjälma-
reds Folkhögskola välkomnar intentionerna med en gymnasieskola för 
alla. Västerås stad anser det kompensatoriska uppdraget vara viktigt inte 
bara av humanitära och sociala skäl, utan också för att skolan skall kunna 
möta de behov som uppstår vid de förestående pensionsavgångarna. 
Västra Götalandsregionen understryker betydelsen av att gymnasie-
skolans uppdrag blir väl känt och förankrat i samhället. Svenska 
Transportarbetareförbundet betonar vikten av demokratisk skolning och 
social gemenskap. Svenska Kommunalarbetareförbundet konstaterar att 
gymnasieskolan har tre uppdrag som är lika viktiga, nämligen att 
förbereda ungdomarna för: privatliv och växande som människa, aktivt 
deltagande i samhället och ett utvecklande arbetsliv med ett livslångt 
lärande. Handelsanställdas förbund betonar vikten av att gymnasieskolan 
förbereder eleven för fortsatt lärande genom hela livet. 
 
Genusperspektiv 

 
Kommittén förutsätter att de fyra perspektiv som i dag finns i läroplanen 
även i fortsättningen skall prägla undervisningen i gymnasieskolan. 
Kommittén vill lägga till ett genusperspektiv, som bör komma till uttryck 
i måldokumenten. 
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Ett fåtal instanser har kommenterat förslaget. BO är positiv till att 
skriva in ett genusperspektiv i måldokumenten men anser att även ett 
barnperspektiv bör tillföras. JämO välkomnar kommitténs ansats till ett 
integrerat perspektiv vid beskrivningen av de generella kompetenser som 
definieras för de framtida studievägarna. HomO anser att det saknas skäl 
att hålla fram kön framför andra diskrimineringsgrunder och förordar att 
en portalparagraf tillförs måldokumenten vari bl.a. bör framgå att diskri-
minering p.g.a. sexuell läggning, precis som diskriminering av kön, 
funktionshinder m.m. är en kränkning av mänskliga rättigheter. Myndig-
heten för skolutveckling framhåller genusperspektivet som en viktig 
förutsättning för likvärdighet. 



 

 Bilaga 9 
Utgångspunkter för en ny studievägsstruktur 

 
Kommittén har utgått från dels ett perspektiv på unga i dag, dels hur 
arbetslivets krav på kompetens förändrats. Andra viktiga utgångspunkter 
har varit erfarenheter av dagens programgymnasium samt en analys av i 
vad mån gymnasieskolans uppdrag har förändrats. 

Flertalet remissinstanser välkomnar att gymnasieskolans utbildningar 
skall präglas mer av generella kompetenser och helhet samt instämmer i 
att fragmentisering och stress är problem som man måste komma till rätta 
med. Myndigheten för skolutveckling framhåller att det för eleverna är ett 
viktigt kvalitetskrav att strukturen är tydlig och förutsägbar. Företagarna 
invänder att det finns en risk att de djupa kunskaperna urholkas om bredd 
skall ske på bekostnad av djup. Svenska Kommunförbundet understryker 
vikten av att alla utbildningar är påbyggbara och att det inte finns några 
återvändsgränder. Integrationsverket efterlyser ett tydligare integrations-
perspektiv och vad som kan göras för att komma åt problemen. Ansatsen 
att minska den sneda könsfördelningen och den sociala snedrekry-
teringen välkomnas av bl.a. Sveriges Elevråd (SVEA). Ett antal instanser, 
däribland Myndigheten för skolutveckling, JämO, Malmö högskola, TCO, 
BO samt Elevorganisationen i Sverige ifrågasätter dock om förslaget kan 
rå på den sneda könsfördelningen i dagens gymnasieskola. Lärarhög-
skolan i Stockholm är tveksam till om problem med snedrekrytering kan 
lösas genom strukturella förändringar i gymnasieskolan. Linköpings 
universitet befarar att den sociala snedrekryteringen kommer att öka. 
Södertörns högskola ser tvärtom kommitténs förslag som ett viktigt led i 
arbetet att motverka social och könsmässig snedrekrytering. Byggnads-
industrins Yrkesnämnd ser möjligheter att skapa en utbildning som bättre 
svarar mot morgondagens behov och som vänder sig till både flickor och 
pojkar. Kommunala Yrkesnämnden (KYN) ställer sig bakom utgångs-
punkten att gymnasieskolan alltmer måste ha karaktären av nödvändig 
allmänförberedande utbildning. 
 
Åtta sektorer 

 
Kommittén föreslår en struktur med åtta breda ingångar (sektorer) till 
gymnasieskolan: Servicesektorn, Individ- och samhällssektorn, Kultur- 
och kommunikationssektorn, Ekonomi- och samhällssektorn, Bygg- och 
fastighetssektorn, Natur- och samhällssektorn, Teknik- och produktions-
sektorn samt Teknik- och designsektorn. 
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Majoriteten av remissinstanserna, har inget att invända mot 
kommitténs förslag till indelning i de föreslagna sektorerna. Flera 
kommuner, däribland Bollnäs, Karlshamns, Ovanåkers, Klippans, 
Ljusdals, Hudiksvalls kommuner och Västerås stad skulle dock hellre se 
färre sektorer. LR anser att en av sektorerna bör vara 
högskoleförberedande. En grundläggande bas för både studieför-
beredande och yrkesinriktade program är dock, enligt AMS, en mycket 
viktig förutsättning. Uppsala universitet förespråkar färre sektorer och 
framhåller att sektorsindelningen är gjord utifrån ett arbetsmarknads-
perspektiv som blir inkonsekvent i förhållande till högskolan. Folkbild-
ningsförbundet tycker att den förslagna indelningen verkar ge utrymme 



 

för de anpassningar som krävs men pekar samtidigt på risken att 
definitioner och struktur får en konserverande effekt. Norrtälje kommun 
förordar en Handels- och samhällssektor. KTH, Linköpings, Göteborgs 
och Umeå universitet, ifrågasätter om den föreslagna sektorsindelningen 
ökar förutsättningarna för fler studerande inom naturvetenskap och 
teknik och förordar tydliga studievägar, där eleverna redan i valet till 
gymnasieskolan kan sikta mot tekniska eller naturvetenskapliga 
högskolestudier. Karlstads universitet ifrågasätter det positiva i att elever 
med skilda intressen och ambitionsnivå, när det gäller teoretiska studier, 
skall läsa inom samma sektor. Sektorsindelningen kritiseras samtidigt av 
Stockholms stad och LO för att den alltjämt är för uppdelad i studie- och 
yrkesförberedande utbildningar. Svensk Handel framhåller vikten av att 
servicesektorn också är högskoleförberedande. Installatörerna tillstyrker 
att installationsutbildningarna samlas i en bred teknisk sektor men menar 
att sektorns namn bör bestämmas först när innehållet formerats. 

Bilaga 9 

Av de drygt trettio instanser som kommenterat frågan om en eller två 
tekniska sektorer är majoriteten negativ eller tveksam till kommitténs 
förslag, däribland Chalmers tekniska högskola, LO, Almega, Teknik-
företagen, Industrifacket och ett antal kommuner. Metallgruppens 
Utbildningsråd efterlyser tydligare skrivningar av det tänkta innehållet i 
sektorerna. Några kommuner, bl.a. Borlänge, Umeå och Enköping ifråga-
sätter Bygg- och fastighetssektorn som anses för smal och därför borde 
slås ihop med någon av, eller båda, de tekniska sektorerna. Kommun-
förbundet Skåne framhåller att den dessutom riskerar bli mycket 
pojkdominerad. Målaremästarna förordar en Bygg- och Hantverks-
sektor. Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger har svårt att se att 
transportområdet skulle ha samma gemensamma grund som den övriga 
servicesektorn. Transportgruppen och Svenska Transportarbetareförbun-
det förordar en egen Transportsektor där vägtransporter, spårbundna 
transporter, sjöfart och möjligen flygtransporter inordnas. Kollektiv-
trafikens Utbildningsorganisation AB (Kollega) understryker vikten av 
att det finns persontrafikutbildningar i gymnasieskolan. Naturbruks-
skolornas Förening framhåller vikten av att eleven måste få komma till 
sin profilskola redan från år ett. 

 
Breda ingångar och successiva val 

 
Kommittén föreslår en strukturmodell som bygger på principen om 
successiva val. Efter en bred ingång i var och en av sektorerna följer en 
successiv specialisering genom val av block. 
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Majoriteten av remissinstanserna, däribland Myndigheten för skol-
utveckling, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, Svenskt 
Näringsliv, LO, TCO samt de flesta kommuner och branschorgani-
sationer är positiva till breda ingångar till gymnasieskolan. Bl.a. 
Handelsanställdas förbund och Riksförbundet Hem och Skola framhåller 
att specialiserade utbildningar med många val lätt leder till felval varför 
det är positivt med breda ingångar och möjlighet att korrigera valen. 
Flera företrädare för arbetslivet, bl.a. Pappersindustrins Yrkesnämnd 
(PYN), instämmer i dagens högre krav på bredare kunskaper, men pekar 
samtidigt på att det inte får vara svårt att byta sektor då det finns 
kompetenser som ligger mellan eller inom ramen för flera sektors-



 

ingångar. Både Svenskt Näringsliv och Företagarna anser att yrkes-
utbildningarna är förlorare i kommitténs förslag och menar att fokus på 
kunskapsdjup, baskunskaper, spetskunskaper och yrkeskunskaper saknas 
i betänkandet. Sandvikens kommun befarar att kommitténs förslag om 
innehållet i sektorerna är alltför generellt och att utrymmet för yrkes-
specialisering minskar. 

Bilaga 9 

Av närmare 90 remissinstanser som uttalat sig om successiva val är en 
majoritet, bl.a. Lärarförbundet och flertalet kommuner och branschorga-
nisationer, positiva till principen som sådan. Närmare 20 instanser, 
däribland Högskoleverket, KTH, Sveriges Vägledarförening och några 
kommuner, t.ex. Jönköpings, Kungälvs och Lund, är dock negativa eller 
tveksamma. Flertalet remissinstanser, också de som är positiva till 
successiva val, pekar på behovet av någon slags inriktningsblocksgaranti, 
bl.a. BO, Mitthögskolan, LO, TCO, Lärarförbundet, Elevorganisationen i 
Sverige, SVEA, Sveriges Vägledarförening samt flertalet kommuner. 
Myndigheten för skolutveckling framhåller att tydlighet och förutsägbar-
het är ett viktigt kvalitetskrav på gymnasieskolan för eleverna. Skolverket 
förordar en modell där man skiljer på ingång och sektor och där det kan 
finnas flera ingångar till en sektor. Verket menar att yrkesutbildningen på 
gymnasienivå redan från år ett kan vara inriktad mot en viss specia-
lisering och ändå ge bredare kompetenser. Olika företrädare för utbild-
ningar inom musik, teater m.m., däribland Södra latin och Vasaskolan i 
Gävle, framhåller vikten av att eleverna redan från år ett får ägna sig åt 
vald specialisering. Många instanser, bl.a. LR, understryker behovet av 
en väl fungerande studie- och yrkesvägledning. Företrädare för arbets-
livet, däribland Metallgruppens Utbildningsråd och Motorbranschens 
Yrkesnämnd menar att fristående skolor (industriskolor) måste ges 
möjlighet att få undantag från att erbjuda den bredd som en hel sektor 
innebär. Svensk Teaterunion framhåller vikten av att yrkesutbildningen 
vid Svenska balettskolan kan behållas som den är. 

 
En blockstruktur 

 
Kommittén föreslår block som innebär att sammansättningen av kurser 
är given på förhand, nationellt eller lokalt. Det inledande sektorsblocket 
omfattar jämte något eller några kärnämnen det första gymnasieåret. 
Under den andra terminen väljer eleverna ett inriktningsblock på 300 
poäng och därefter ett fördjupningsblock om 300 poäng. 

 
101 

Majoriteten av de instanser som yttrat sig över förslaget, däribland 
Myndigheten för skolutveckling, Myndigheten för kvalificerad yrkes-
utbildning, Svenskt Näringsliv, LO, TCO, Lärarförbundet, Uppsala 
universitet samt flertalet kommuner och branschorganisationer är positi-
va till att kurserna sätts samman i större block. Det föreslagna sektors-
blocket om 600 poäng kritiseras emellertid av bl.a. Svenskt Näringsliv, 
LO, samt flertalet olika branschorganisationer för att vara alltför 
omfattande, vilket leder till att tiden för karaktärsämnesstudier minskar. 
Linköpings universitet anser ett det sektorsgemensamma året går ut över 
djupet under resten av utbildningstiden. Plast- & Kemiföretagen anser att 
nivågrupperingar måste göras inom att antal kurser för ett gemensamt år 
skall fungera. Naturbruksskolornas Förening menar att det är nödvändigt 
med alternativa karaktärsämneskurser inom det gemensamma sektors-



 

blocket. Myndigheten för skolutveckling ser sektorsblocket som model-
lens akilleshäl och varnar för att det kan bli för teoretiskt eller för allmänt 
hållet. Skolverket förespråkar en modell där det sektorsgemensamma 
läggs ut över alla tre åren eftersom detta ökar förutsättningarna för sek-
torn som arena för fördjupade möten mellan elever med olika bakgrund 
och studieinriktning. Installatörerna och Elbranschens Centrala Yrkes-
nämnd förordar att undervisningen skall ske i lärarlag med kärnämnen 
integrerade i karaktärsämnen och att resurser avsätts för att utveckla 
lärarnas grund- och fortbildning med detta som mål. Konsument-
föreningen Stockholms Gymnasium ser det som positivt att förslaget 
sannolikt innebär att statusskillnader mellan olika block blir mindre än i 
dagens programgymnasium. Industrifacket förordar att man talar om 
utbildningsområden, inriktningar och fördjupningar snarare än block, 
eftersom blockbegreppet associerar till fastlåsning och hårda strukturer. 

Bilaga 9 

 
Studie- och yrkesvägledning 

 
Kommittén anser att en väl fungerande studie- och yrkesvägledning är en 
nödvändig förutsättning för att eleverna skall kunna göra väl under-
byggda val både inför och under sin tid i gymnasieskolan. 

Många remissinstanser påtalar behovet av en väl fungerande studie- 
och yrkesvägledning. BO, Statens institutionsstyrelse, Karlstads, Umeå 
och Uppsala universitet, Lärarhögskolan i Stockholm, Bollnäs, Borlänge, 
Gotlands, Pajala kommuner, Elevorganisationen i Sverige, Handikapp-
förbundens samarbetsorgan, LO, SACO, LR, Lärarförbundet, Sveriges 
elevråd och Svenskt Näringsliv tillhör dem som anser att vägledningen 
måste stärkas i den framtida gymnasieskolan. Myndigheten för skolut-
veckling påtalar att studie- och yrkesvägledningen i dag är bristfällig på 
många skolor och efterlyser en strategi för hur situationen skall åtgärdas. 
Sveriges Vägledarförening befarar att kommunernas ekonomi inte tillåter 
en utökning av tjänsterna vilket medför ytterligare belastningar på väg-
ledningsfunktionen. 
 
Frisökning 

 
Kommittén föreslår att elever skall ha möjlighet att, i mån av plats, tas 
emot på en sektor, inriktnings- eller fördjupningsblock i en annan 
kommun än hemkommunen, eller utanför samverkansområdet, även om 
sektorn eller blocket anordnas av hemkommunen (frisökning). Den 
ersättning som elevens hemkommun skall betala skall då högst uppgå till 
den kostnad som hemkommunen har för motsvarande utbildning. Är 
anordnarkommunens kostnad lägre, skall hemkommunen ersätta den 
lägre kostnaden i stället. 
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Majoriteten av dem som yttrat sig, däribland Skolverket, CSN och 
Sveriges Skolledarförbund är positiva till förslaget eftersom det dels ökar 
elevernas valfrihet, dels jämställer kommunala och fristående skolor. 
Svenska Kommunförbundet/Landstingsförbundet är positivt till att villko-
ren för att söka kommunala skolor utanför hemkommunen därmed blir 
mer lika villkoren för att söka sig till fristående skolor. CSN påpekar 
dock att det kan innebära ökade kostnader för hemkommunen om den 
blir skyldig att lämna ersättning för inackordering och resor utöver un-



 

dervisningskostnader. Kalmarsunds gymnasieförbund anser att den ökade 
valfriheten för eleverna är positiv och att kostnadsökningen endast kan 
vara marginell eftersom in- och utflödet bör jämna ut sig och det 
förmodligen endast är ett begränsat antal elever som kommer att använda 
sig av möjligheten. Göteborgsregionens kommunalförbund som i dag har 
en etablerad samverkan med 13 kommuner, tillstyrker förslaget om 
frisökning men anser att samverkansområdet skall utgöra underlaget för 
detta. 13 kommuner, Berg, Bollnäs, Haninge, Hudiksvall, Karlshamn, 
Ljusdal, Nacka, Nora, Norrköping, Nyköping, Orsa, Sandviken och 
Uppsala, är uttalat positiva men några framhåller att finansierings-
aspekten måste utredas. 52 kommuner har inte kommenterat förslaget, 
medan elva kommuner, däribland Arvidsjaur, Dals-Ed, Fagersta, 
Gotland, Herrljunga, Kungälv, Surahammar, Söderköping, Tranemo, 
Örebro och Övertorneå, är negativa eftersom det finns en risk för att 
förslaget kan utarma de mindre orternas gymnasieskolor. Dals-Eds kom-
mun framhåller att förslaget kan medföra att glesbygdens utbildningsnivå 
sänks. Åtta kommuner är uttalat tveksamma. Fagersta kommun anser att 
man bör gå i rakt motsatt riktning och upphäva den nuvarande rätten för 
friskolor att vara riksrekryterande. 

Bilaga 9 

 
Ämnen och kurser 

 
Kommittén föreslår att strukturen i den framtida gymnasieskolan byggs 
upp av byggstenar motsvarande dagens kurser. Kurserna skall vara 
större än i dag och, med undantag för vissa kärnämneskurser, ha ett 
omfång på minst 100 poäng. Kommittén bedömer att de framtida kärn-
ämnena inte kan få mycket större utrymme än i dag, varför några kurser 
om 50 poäng behålls. 

De flesta remissinstanser, däribland Arvidsjaurs kommun och Handels-
anställdas förbund delar uppfattningen att det är svårt att öka kärn-
ämnenas totala omfattning över 800 poäng. Universitet och högskolor 
förespråkar dock i allmänhet en ytterligare ökning av utrymmet för kärn-
ämnen. Kristianstads kommun instämmer och förordar att ingen kurs bör 
vara mindre än 100 poäng och att kärnämnenas omfattning bör öka till 
900 poäng. Majoriteten av remissinstanserna är positiv till större kurser 
om 100 poäng generellt. Många finner det samtidigt inkonsekvent att 
behålla korta kärnämneskurser om 50 poäng. Lösningar som föreslås är 
antingen att utöka dessa kurser till 100 poäng eller att göra block i någon 
form. Skogsbrukets Yrkesnämnd anser att karaktärsämnesdelen i utbild-
ningen bör ges ett större utrymme. Kolbäcksådalens Gymnasieförbund 
förordar en lösning där 600 poäng låses för obligatoriska kärnämnen i 
kombination med att eleven får disponera 200 poäng för valbara 
kärnämnen, däribland historia och livskunskap. Myndigheten för skol-
utveckling avstyrker förslaget om att bevara kärnämnesstrukturen efter-
som den inte öppnar för ett sammanhållet utvecklingsperspektiv i 
skolgången. Skolverket framför liknande synpunkter och framhåller att 
korta kurser inte ger någon möjlighet till fördjupning. Almega anser att 
lagstiftningen måste ändras om en integrering av kärnämnen och 
karaktärsämnen skall kunna genomföras. 
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Flera remissinstanser däribland Strömsunds kommun, SACO, Sveriges 
universitets- och högskoleförbund samt Sven Engström vid Chalmers 



 

tekniska högskola m.fl. menar att naturvetenskap får för liten tyngd bland 
kärnämnena och förordar att omfattningen ökar till 100 poäng. 
Riksföreningen för Lärarna i Matematik, Naturvetenskap och Teknik 
(LMNT) menar att omfattningen av naturkunskap bör öka till 100 poäng 
förutsatt att det ryms inom ramen 800 poäng. Att utvidga kärnämnes-
blocket till 850 vore dock, enligt LMNT, olyckligt eftersom det i så fall 
tar för mycket tid från karaktärsämnesstudierna. Linköpings universitet 
anser inte att kärnämnesfrågan är tillräckligt genomlyst. Kommittén har 
t.ex. inte tittat på frågan om ett andra främmande språk som kärnämne, 
vilket bidrar till en grund gymnasieutbildning. 

Bilaga 9 

Svenska kommittén för hushållsvetenskap föreslår ett nytt kärnämne 
som antingen är en fortsättning på hem- och konsumentkunskap i grund-
skolan eller en ny benämning, t.ex. Livskunskap. Elevforum Göteborg 
anser att en demokratikurs bör göras obligatorisk för alla elever. 

 
Historia som kärnämne 

 
Kommittén föreslår en ny kärnämneskurs i Historia 50 poäng. Kursen är 
tänkt att dels ge en bakgrund till förståelsen av vår tid, dels ge vissa 
insikter i kritiskt tänkande och granskning av uppgiftskällor. 

Med ett fåtal undantag är samtliga remissinstanser som kommenterar 
förslaget positiva, däribland Blekinge tekniska högskola, Högskole-
verket, Karlstads universitet, Mitthögskolan, Södertörns högskola, 
Uppsala universitet, Lärarhögskolan i Stockholm, Borlänge, Eksjö, 
Enköpings och Lycksele kommun samt Landstinget i Norrbotten, SACO, 
Riksförbundet för kommunal och statlig vuxenutbildning och 
Riksförbundet Hem och Skola. SFS välkomnar förslaget att införa 
historia som kärnämne, dels för att historia är ett viktigt 
allmänbildningsämne, dels för att historia ofta ingår som behörighetskrav 
till samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen i högre utbildning. 
Historielärarnas förening (HLF) gläder sig över förslaget men hyser vissa 
farhågor för att det skall leda till en minskning av ämnet på de teoretiska 
studieinriktningar där eleverna i dag läser minst 100 poäng historia. 
Lektor Bengt Nilson i Lund m.fl. föreslår bl.a. att historia som kärnämne 
får 100 poäng och att det skall ingå som obligatoriskt ämne i de tekniska 
utbildningarna. Fagersta, Jönköpings, Kristianstads, Karlstads och Lunds 
kommuner samt Livsmedelsbranschernas Yrkesnämnd anser att 
möjligheten att sammanföra historia, religionskunskap och 
samhällskunskap till ett SO-block bör prövas ytterligare. Sundsvalls 
kommun finner det orimligt att kursen endast skall omfatta 50 poäng och 
förordar att den endera utökas till 100 poäng eller slås samman med 
samhällskunskapen och religionskunskapen. Myndigheten för 
skolutveckling avstyrker förslaget om att bevara kärnämnesstrukturen 
och utöka den med 50 poäng historia. 
 
Lokala kurser 
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Kommittén föreslår att lokala kurser slopas. När det finns ett genuint 
lokalt behov av en ny kurs i gymnasieskolan bör man lokalt ta initiativ 
till att denna fastställs som nationell kurs av Skolverket med den 
kvalitetsgaranti detta innebär. 



 

Majoriteten av de remissinstanser som kommenterar förslaget om att ta 
bort lokala kurser, däribland Skolverket, Centrum för flexibelt lärande 
(CFL), Umeå universitet, LO, TCO och ett flertal kommuner är, av 
främst kvalitets- och likvärdighetsskäl positiva. Konsumentföreningen 
Stockholms Gymnasium tycker att det är positivt att Skolverket får ett 
ansvar för att kurserna har ett relevant innehåll. Teknikföretagen tillstyr-
ker förslaget men understryker samtidigt vikten av att kommande 
kursplaner ger stora möjligheter till lokal profilering inom ramen för 
nationella kurser. Nacka kommun, Kungälvs kommun samt Västerås stad 
är emellertid negativa till förslaget och menar att de lokala kurserna står 
för nytänkande och utveckling. Myndigheten för skolutveckling instäm-
mer och menar däremot att förslaget innebär en centralisering som 
bromsar professionell kreativitet och utvecklingsbenägenhet på lokal 
nivå. Förslaget avstyrks av Friskolornas Riksförbund som framhåller att 
många fristående gymnasier startat utifrån idéer om specialutformade 
program som bygger på lokala kurser. Lernia AB menar att det måste 
finnas något alternativ till lokala kurser om de tas bort. Riksförbundet för 
statlig och kommunal vuxenutbildning framhåller att det måste vara 
möjligt att ha lokala kurser i vuxenutbildningen eftersom det finns kurser 
som inte har någon direkt motsvarighet i gymnasieskolan men som fyller 
regionala eller lokala utbildningsbehov. 

Bilaga 9 

 
Naturvetenskap och teknik 

 
Kommitténs förslag för att öka andelen studerande inom naturvetenskap 
och teknik, är dels flera ingångar (sektorer) som kan leda till studier 
inom dessa områden, dels att göra naturvetenskapliga respektive 
tekniska block tillgängliga för alla elever, oberoende av sektor. Därtill 
föreslås att ett naturvetenskapligt perspektiv skall genomsyra undervis-
ningen i sektorerna. 
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Ett antal universitet och högskolor, däribland KTH, är kritiska till kom-
mitténs förslag till studievägsstruktur och menar att frånvaron av en 
tydlig väg till naturvetenskapliga och tekniska studier är förödande mot 
bakgrund av avsaknaden av en inriktningsgaranti. Blekinge Tekniska 
Högskola och Haninge kommun tillhör dock dem som ser positivt på en 
struktur med fler möjliga vägar till naturvetenskap och teknik. Riks-
föreningen för Lärarna i Matematik, Naturvetenskap och Teknik (LMNT) 
anser inte att de två tekniska sektorerna utgör några nya, djärva grepp. 
Teknikföretagen och Almega förordar en samordning av Teknik- och 
innovationssektorn och Natur- och samhällssektorn så att inriktningar, 
fördjupningar och kurser görs valbara för samtliga elever på dessa 
sektorer. De naturvetenskapliga fakulteterna vid Uppsala, Lunds, Göte-
borgs, Stockholms, Umeå och Linköpings universitet förordar tydliga 
vägar till naturvetenskapliga och tekniska studier och vill att kärnämnet 
naturkunskap skall öka i omfattning till 100 poäng. Dessutom behöver 
studievägledare med naturvetenskaplig eller teknisk bakgrund rekryteras 
i högre utsträckning. Förslaget att föra in ett naturvetenskapligt 
perspektiv i sektorerna bemöts med skepsis och anses otillräckligt av de 
flesta instanser som kommenterat frågan, däribland Chalmers tekniska 
högskola. Svenskt Näringsliv betonar att naturvetenskap och teknik är ett 
nyckelområde och att kommitténs förslag har en styrka i bemärkelsen att 



 

ämnen återfinns i flera sektorer, vilket kan locka nya grupper. Samtidigt 
ser man en fara i att ämnena genom detta riskerar att förlora i skärpa. 
Svenska Kemistsamfundet framhåller kemiämnets goda förutsättningar 
för att kombinera teori och experiment, och därmed goda förutsättningar 
för att intressera bredare grupper av elever. Almega föreslår en översyn 
av poängsättningen av naturvetenskap, teknik och matematik samt språk 
så att dessa ämnen får ett poängvärde som bättre motsvarar svårighets-
graden. 

Bilaga 9 

 
Betyg 

 
Kommittén föreslår att betygssystemet även fortsättningsvis skall vara 
mål- och kunskapsrelaterat. Betyg skall sättas på kurs, men kurserna 
kommer att vara större. Benämningen godkänd ersätts med godkänt. 

Ett drygt tjugotal av remissinstanserna, bl.a. BO, Uppsala universitet, 
Högskoleverket och ett antal kommuner förordar ett ämnesbetygssystem 
som, genom att antalet betygstillfällen minskar, förväntas motverka 
betygsstress och taktikval. Samtidigt varnar Örebro kommun för risken 
för fel fokus vid införandet av en ny struktur för gymnasieskolan och 
understryker att den långa tid av förberedelser som krävs för att införa ett 
nytt betygssystem talar mot ett fullständigt införande av ämnesbetyg 
parallellt med den nya gymnasiestrukturen. Högskoleverket framhåller att 
det viktigaste i betygsfrågan är att ändra meritvärderingssystemet så att 
nackdelarna försvinner. Västerås stad anser att ämnesbetyg ger en bättre 
bild av insikten i ett ämne än flera sinsemellan oberoende kursbetyg. 
Myndigheten för skolutveckling påpekar att kursbetyg inte främjar en 
sammanhållen kunskapssyn och progression i lärandet. LR vill ha 
ämnesbetyg med fler betygssteg i progressiva kurser och kursbetyg i 
övrigt. Elevorganisationen i Sverige vill helst att det nationella betygs-
systemet avvecklas och ser ämnesbetyg som ett steg på vägen. Svensk-
lärarföreningen är positiv till ämnesbetyg om det innebär att kurs-
utformningen avskaffas, eftersom de två systemen inte går att förena med 
tanke på att elever läser olika många kurser i ett ämne. Sundsvalls 
kommun vill liksom flera andra instanser att frågan om ämnesbetyg 
utreds vidare. 

En knapp majoritet av de instanser som yttrat sig i betygsfrågan stödjer 
kommitténs förslag, däribland Karlstads universitet, Mitthögskolan, Riks-
förbundet för kommunal och statlig vuxenutbildning (Rvux), LO samt 
många kommuner. Karlstads universitet anser att det är lättare att urskilja 
de förkunskaper en student har med kursbetyg. Pajala kommun vill 
fortsätta med kursbetyg bl.a. därför att elever som inte riktigt orkar uppnå 
högre abstraktionsnivåer, men klarar enklare kurser bra, blir mer 
motiverade av kursbetyg. Vännäs kommun förordar ett system där kärn-
ämneskurserna betygssätts för sig, men att betyg i övrigt sätts på block. 
Flera instanser, t.ex. Mitthögskolan, oroas av den förändringströtthet som 
kan märkas i gymnasieskolan och den större förändring av betygs-
systemet som en övergång till ett system med ämnesbetyg innebär. 
Lärarförbundet framför att effekterna av de förändringar som kommittén 
föreslår först bör studeras innan ytterligare steg tas. 
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Göteborgs kommun, Riksförbundet för kommunal och statlig vuxen-
utbildning (Rvux) och Verket för högskoleservice (VHS) framhåller att 



 

betygssystemet bör vara detsamma för alla elever i gymnasieskolan samt 
för gymnasial vuxenutbildning. Sveriges Skolledarförbund accepterar 
kommitténs förslag men ser fördelar med ämnesbetyg. Sveriges elevråd 
(SVEA) vädjar om att endast nödvändiga förändringar i gymnasieskolan 
genomförs. 

Bilaga 9 

Bland dem som yttrat sig i frågan finns en stor acceptans för att ändra 
benämningen godkänd till godkänt. 

 
Examen och avgångsbetyg 

 
Kommittén föreslår att alla elever – oavsett hur många gymnasiepoäng 
de uppnått – skall få avgångsbetyg när de avslutat sina gymnasiestudier. 
De som avbryter eller flyttar skall få samlat betygsdokument. Elever som 
framgångsrikt tillgodogjort sig gymnasieskolans utbildning skall få bevis 
på gymnasieexamen. För detta krävs att eleven fått minst 2 250 god-
kända gymnasiepoäng inklusive Gymnasiearbete. 

Majoriteten av remissinstanserna tillstyrker kommitténs förslag om 
gymnasieexamen. VHS framför att en gymnasieexamen som krav för 
grundläggande behörighet kommer att öka tydligheten för de elever som 
vill studera vidare inom högskolan. Ett antal remissinstanser, däribland 
Högskoleverket, Högskolan i Borås, LR och Lärarförbundet, anser att 
förutom krav på grundläggande behörighet bör i en gymnasieexamen 
krav ställas på att eleverna därutöver har godkända betyg i vissa ämnen. 
Lärarförbundet anser att eleven skall vara godkänd i samtliga kärnämnen 
och inriktningsblockets karaktärsämnen för att få en gymnasieexamen. 
Linköpings universitet efterlyser en diskussion om gymnasieexamens 
internationella gångbarhet och anser att en gymnasieexamen vore värde-
full om den gav behörighet för studier vid flertalet utländska universitet. 
Malmö högskola ställer sig tveksam till förslaget om gymnasieexamen 
och framhåller att om en examen införs måste den kunna förvärvas på 
annan plats än i gymnasieskolan för att skapa möjlighet till livslångt 
lärande för alla. Elevorganisationen i Sverige är negativ och framför att i 
en tid när allt fler elever upplever stress är det inte önskvärt med ännu en 
ribba som eleverna skall nå upp till. Hjälmareds Folkhögskola menar att 
benämningen examen känns missvisande och förordar att man använder 
högskolebehörighet. Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger 
(UHR) förordar att examen kompletteras med ett fackprov. Redan i dag 
genomförs frivilliga fackprov som har ett gott renommé i arbetslivet. 
Norrtälje kommun anser att projektarbete är en bättre benämning än 
gymnasiearbete. 

De flesta remissinstanser är positiva till förslaget om avgångsbetyg. 
Karlstads universitet är emellertid kritiskt till att alla elever skall få 
avgångsbetyg oavsett hur många poäng som uppnåtts och pekar på risken 
för missförstånd mellan de olika betygsdokumenten. Handikapp-
förbundens samarbetsorgan (HSO) anser att det är oklart vad skillnaden 
är mellan ett icke fullständigt avgångsbetyg med färre än 2 500 poäng 
och ett samlat betygsdokument. 
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Rätt att läsa mer än 2 500 poäng Bilaga 9 
 
Kommittén förutsätter att möjligheten att studera mer än 2 500 gym-
nasiepoäng finns kvar i den framtida gymnasieskolan. Kommittén förslår 
att elever som valt en specialiserad fördjupning inom sitt yrkesområde 
får rätt att förlänga sin studietid i gymnasieskolan för att skaffa sig en 
viss särskild behörighet. 

De flesta instanser som kommenterar förslaget är positiva, däribland 
Umeå universitet, Enköpings och Karlstads kommun samt Göteborgs 
stad. VHS hoppas att detta skall leda till att behovet av kompletterings-
studier inom gymnasial vuxenutbildning minskar. Karlstads universitet 
menar att en gymnasist bör kunna förlänga sin studietid också för att 
bredda annan kompetens. Orsa kommun tycker att förslaget är olyckligt 
om det innebär att rätten till komplettering i komvux begränsas. Sveriges 
universitets- och högskoleförbund (SUHF) varnar för att rätten att 
komplettera i gymnasieskolan endast innebär att komvuxproblematiken 
flyttar in i gymnasieskolan i stället. Vännäs kommun är tveksam till om 
förslaget är kostnadsneutralt eftersom kostnaderna för en elev i komvux 
är avsevärt lägre jämfört med kostnaden i gymnasieskolan. Karlstads 
kommun är i princip positiv till förslaget men menar att det behöver 
utredas ytterligare mot bakgrund av bl.a. kostnadsaspekten. Kommunen 
menar också att förslaget är begränsande, eftersom det inte finns någon 
motsvarande rätt att läsa in en specialisering mot ett yrke. Västra 
Götalandsregionen och Sveriges Vägledarförening instämmer och menar 
att det inte är rättvist att endast elever som siktar mot högskolan föreslås 
få denna möjlighet. Svenska Kommunförbundet, Sydskånska Gymnasie-
förbundet, Skellefteå kommun och Göteborgs stad pekar på sannolikt 
högre kostnader som aktualiserar finansieringsprincipen. Danderyds 
kommun är i och för sig positiv men framhåller att det bör finnas en 
begränsning för skolans skyldighet i detta avseende. 
 
Konkurrenskomplettering i komvux 

 
Kommittén ifrågasätter ett system som gör att konkurrenskomplettering 
behövs och föreslår att frågan ses över. 

Flertalet remissinstanser som kommenterat frågan, däribland Myndig-
heten för skolutveckling, Umeå universitet, Malmö stad och Nacka 
kommun, LO, Företagarna samt LR anser att det, utifrån likvärdig-
hetssynpunkt, är av största vikt att behörighet, urval och konkurrens-
komplettering snarast förändras. Föreningen LärVux och TCO instämmer 
och anser att vuxenstuderande inte skall behöva konkurrera om platserna 
vid komvux med elever som avslutat en fullständig gymnasieutbildning. 
Däremot måste möjligheten att behörighetskomplettera finnas kvar. 
Karlstads universitet menar att möjligheterna till konkurrenskomplet-
tering skall begränsas, om inte helt slopas och ställer sig också positiv till 
nya metoder för urval till högskolan. CSN menar att det är ett av 
huvudproblemen i dagens system att så många ungdomar fortsätter sina 
studier i komvux. Bollnäs, Hudiksvalls och Ljusdals kommuner fram-
håller att det är nödvändigt att rätten till konkurrenskomplettering finns 
kvar till dess att högskolan sett över urvalssystemet. Orsa kommun ser 
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möjligheterna till kompletteringar på komvux som en fördel eftersom 
tankar om högre studier i vissa fall är något som mognar fram. 

Bilaga 9 

 
Garanterad undervisningstid 

 
Kommittén föreslår att minsta garanterad undervisningstid för alla 
sektorer blir 2 300 timmar om 60 minuter. En förenklad reglering av 
tiden föreslås, varvid t.ex. många bestämmelser om läsår bör kunna 
gallras ut från gymnasieförordningen. 

Många remissinstanser, främst kommuner, framhåller att den minsta 
garanterade undervisningstiden inte hör hemma i en målstyrd skola. 
Västerås stad tycker att ett bibehållande av den garanterade undervis-
ningstiden andas en misstro mot kommunerna och att undervisnings-
begreppet behöver definieras eftersom distansundervisning, flexibelt 
lärande m.m. hamnar utanför diskussionen. Myndigheten för skolutveck-
ling menar att minsta garanterad undervisningstid är en paradox som 
måste tas bort för att ge verksamheten frihet att anpassas mot ställda krav 
på individperspektiv, ämnesintegration och samverkan både inom skolan 
och mellan skolan och arbetslivet. 

En överväldigande majoritet av de instanser som yttrat sig över 
förslaget att alla elever skall ha samma garanterade undervisningstid är 
negativa. Främst kritiseras minskningen av den garanterade undervis-
ningstiden för den yrkesförberedande utbildningen. Bland de kritiska 
remissinstanserna märks Svenskt Näringsliv, Företagarna, Teknikföre-
tagen, Lärarförbundet och flera yrkesnämnder, bl.a. Elbranschens 
Centrala Yrkesnämnd. Flera yrkesnämnder och Teknikföretagen argu-
menterar i stället för en ambitionshöjning med utökat antal timmar och 
satsning på kvalitet för utbildningen för industrins behov. Ett minskat 
antal lärarledda lektioner i kombination med en ökning av kärnämnena 
öppnar, enligt Företagarna, upp för en urholkning av yrkeskunskaperna i 
gymnasieskolan. Följden blir ett ökat behov av eftergymnasial yrkes-
utbildning, vilken redan i dag är underdimensionerad. Även Skolverket är 
tveksamt till förslaget med en sänkning av den garanterade undervis-
ningstiden för elever som väljer yrkesförberedande utbildningar. Verket 
ser förslaget som ett genomsnittsvärde och föreslår att timtalen får 
variera inom bestämda gränser beroende på vilken typ av inriktning som 
väljs. LO anser att det är viktigt med en minsta garanterad undervis-
ningstid men pekar på att det innebär att ytterligare undervisningstid 
skall erbjudas för att elever skall kunna nå målen, likväl som att de kan 
nå dessa på kortare tid. 

Flera remissinstanser, framför allt industriföreträdare, däribland 
Svenskt Näringsliv, Almega, Allmänna IndustriGruppen, Byggnadsin-
dustrins Yrkesnämnd, Livsmedelsbranschens Yrkesnämnd och Skogsbru-
kets Yrkesnämnd, förespråkar en ökad flexibilitet och effektivare 
utnyttjande av tiden i skolan. 
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Arbetsplatsförlagt lärande Bilaga 9 
 

Kommittén föreslår att alla elever i gymnasieskolan, genom egna 
erfarenheter, bör få insikt i arbetslivets förutsättningar och uppgifter. 
Alla elever bör få del av APU eller motsvarande förlagd till det 
inledande sektorsblocket. 

En överväldigande majoritet av remissinstanserna är positiva till att 
alla elever i gymnasieskolan omfattas av en period av lärande i 
arbetslivet. Skolverket, Myndigheten för skolutveckling, Malmö högskola, 
Arbetsmarknadsstyrelsen, NUTEK, LO och TCO är några av de 
remissinstanser som tillstyrker förslaget. Flera kommuner, bl.a. 
Hudiksvall och Pajala, anger att de i princip är positiva till kommitténs 
förslag, men att de ser svårigheter att praktiskt kunna genomföra det. 
Redan i dag har de svårigheter att rekvirera APU-platser i tillräcklig 
omfattning. Bland de remissinstanser som avvisar förslaget finns Svenskt 
Näringsliv, Almega, Teknikföretagen, Allmänna IndustriGruppen och 
Linköpings universitet. Flera av dem betonar visserligen behovet och 
vikten av arbetslivskontakter för samtliga elever, men bygger sitt 
ställningstagande på de erfarenheter som finns från nuvarande situation. 
Många skolor har redan med dagens krav svårigheter att rekvirera 
tillräckligt många APU-platser. Med fler elever som skall ha delar av sin 
utbildning företagsförlagd riskerar kvaliteten på utbildningen att 
försämras. Linköpings universitet avvisar förslaget med hänvisning till 
den ökande konkurrens om APU-platser som kan befaras när såväl 
gymnasieelever som högskolestuderande skall tas emot. Ingen 
remissinstans motsätter sig förslaget att elever som väljer mer 
yrkesinriktade studievägar även fortsättningsvis skall få minst 15 veckors 
lärande på en arbetsplats. Flera remissinstanser, bl.a. Metallgruppens 
utbildningsråd och Plåt & Vent Yrkesnämnd, betonar behovet av ett 
finansieringssystem för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen för 
att tillräckligt många platser med godtagbar kvalitet skall kunna skapas. 
Motorbranschens Yrkesnämnd framhåller behovet av certifierade 
handledare och företag som en förutsättning för uppställda krav på 
lärande. 
 
Lokalt samråd 

 
Kommittén förslår att lokalt samråd med arbetsmarknadens parter om 
utbildningar inom studievägar med yrkesämnen bör göras obligatoriskt 
men att formerna för detta inte bör bindas. 

Det finns en bred uppslutning hos remissinstanserna kring värdet och 
behovet av samråd mellan skola och arbetsmarknadens parter vid plane-
ring och genomförande av främst gymnasieskolans yrkesförberedande 
utbildningar. Företagarna betonar i likhet med andra remissinstanser att 
formerna för samrådet måste formas efter lokala förutsättningar. Metall-
gruppens Utbildningsråd betonar vikten av att ett obligatorium för 
samråd införs och att arbetsmarknadens parter är representerade. Almega 
och Teknikföretagen tillstyrker försök med sektorsråd och betonar vikten 
av att råden får ett reellt inflytande över utbildningens innehåll och 
kvalitet. 
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Gymnasial yrkesutbildning och bristen på yrkeslärare Bilaga 9 
 

Kommittén understryker att gymnasieskolan också i framtiden måste 
kunna erbjuda en yrkesutbildning som leder till anställningsbarhet. 

Remissinstanserna instämmer i kommitténs bedömning men framhåller 
problemet med bristen på yrkeslärare. Flera industriföreträdare, Teknik-
företagen, Plåt & Vent Yrkesnämnd, Installatörerna, Elbranschens 
Centrala Yrkesnämnd m.fl., föreslår att en utredning tillsätts för att se 
över hur bristen på yrkeslärare kan avhjälpas. Teknikföretagen anser att 
det bör undersökas hur yrkeslärarutbildningen kan förändras för att 
kunna attrahera studenter. Industrifacket och Transportgruppen anser att 
framtidens yrkespedagoger måste vara förankrade i arbete i arbetslivet. 
Det innebär att de utför yrkespedagogiska funktioner såväl i arbetslivet 
som i skolan. Industrifacket föreslår att man etablerar en certifiering av 
yrkespedagoger som uppnås genom utbildning och arbetslivserfarenhet. 
Plåt & Vent Yrkesnämnd anser att behörighetskraven till 
lärarutbildningen måste ses över så att yrkesutbildning värderas 
likvärdigt med akademisk utbildning. Byggnadsindustrins Yrkesnämnd 
anser att det är viktigt att lärarna kontinuerligt får uppdatera sina 
yrkeskunskaper och att kraftfulla åtgärder måste vidtas för att avhjälpa 
den akuta brist på yrkeslärare som kommer att inträffa om 5–10 år. 
Lärarförbundet betonar att det i dag råder stor brist på lärare i 
yrkesämnen. Skellefteå kommun menar att den nationella nivån för 
utbildningsområdet på olika sätt måste stötta regionala initiativ som tas 
för att motverka den kommande bristen på yrkeslärare. 
 
Riksrekrytering 

 
Kommittén föreslår att vissa utbildningar eller delar av utbildningar kan 
göras riksrekryterande efter beslut av regeringen eller den myndighet 
regeringen beslutar. Beslutet bör gälla i fem år och därefter omprövas. 

De remissinstanser som kommenterat förslaget är genomgående 
positiva, däribland Lysekils och Vellinge kommuner, Landstingen i 
Västra Götaland, Dalarna och Norrbotten, Företagarna, Teknikföretagen, 
Skogsbrukets- samt Såg- och Träindustrins Yrkesnämnd. Svenska 
Kommunalarbetareförbundet vill gå ännu längre och menar att alla 
utbildningar i gymnasieskolan borde vara riksrekryterande eftersom detta 
är en förutsättning för att alla elever skall få sina val tillgodosedda. 
Naturbrukets (NYN) och Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN) anser det 
vara viktigt att alla naturbruksutbildningar är riksrekryterande. 
 
Konsekvenser för gymnasial vuxenutbildning 

 
Kommittén utgår från att gymnasieskolans struktur med sektorer och 
block inte kommer att prägla framtidens vuxenutbildning och anser att 
möjligheten att dela in kurser i delkurser bör finnas kvar. Förslaget om 
att slopa de lokala kurserna bör dock även gälla den kommunala vuxen-
utbildningen. 
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De remissinstanser som kommenterar förslaget framhåller vikten av att 
vuxenutbildningen kan behålla sin flexibilitet. Karlstads universitet 
understryker samtidigt vikten av att strukturen blir likriktad mellan 



 

ungdomsskolan och vuxenutbildningen. Västerås stad anser att sektors-
indelningen inte bör omfatta vuxenutbildningen. Centrum för flexibelt 
lärande (CFL) instämmer och menar att nuvarande möjligheter till 
flexibel utformning av vuxnas lärande inte får försämras, men tillstyrker 
förslaget att de lokala kurserna tas bort eftersom kraven på kvalitet måste 
överväga. Lernia framhåller att sektorsindelningen inte får vara ett hinder 
för att kombinera sin egen utbildning över sektorsgränserna och att 
kursutformningen måste anpassas till vuxnas behov, eftersom de ofta 
läser enstaka kurser eller delar av dessa. Svenska Kommunalarbetare-
förbundet menar att det är viktigt att förslagen inte överförs till vuxen-
utbildningen som måste få behålla sin flexibilitet och individfokusering. 
Riksförbundet för kommunal och statlig vuxenutbildning (Rvux) anser att 
helheten i vuxenutbildningen bör utredas i samma ordning som folkbild-
ningen. Sandvikens kommun framhåller vikten av att vuxenutbildningen 
är likvärdig men inte identisk med utbildningen i gymnasieskolan. Bl.a. 
är det viktigt att kursbetygen och möjligheten till delkurser finns kvar. 
LO anser att det som föreslås för ungdomsgymnasiet inte är direkt 
överförbart till vuxenutbildningen och avvisar därför förslaget att lokala 
kurser inte skall finnas. 

Bilaga 9 

 
Behovet av eftergymnasial utbildning 

 
Kommittén menar att ett reguljärt system av eftergymnasial yrkes-
utbildning med olika specialiseringsgrad och längd bör övervägas. De 
nuvarande påbyggnadsutbildningarna inom komvux bör beaktas i 
sammanhanget. 

De remissinstanser som yttrat sig om behovet av eftergymnasial yrkes-
utbildning, däribland TCO, är överlag positiva till en översyn av området. 
Myndigheten för skolutveckling anser att en översyn av systemet bör 
göras i syfte att skapa mer enhetlighet. Skolverket tror att färre elever 
kommer att bli behöriga direkt efter gymnasieskolan om behörighets-
kraven till yrkeshögskolorna behålls på nuvarande nivå. För att motverka 
detta kommer påbyggnadsutbildning och/eller en längre period än i dag 
av färdigutbildning i företag att krävas. Myndigheten för kvalificerad 
yrkesutbildning stödjer kommitténs förslag om eftergymnasial utbildning 
och anser att ett allsidigt utbud av KY-utbildningar är ett nödvändigt 
komplement till den föreslagna gymnasieutbildningen. Teknikföretagen 
betonar vikten av eftergymnasial yrkesutbildning och föreslår att det 
senast i samband med att de första eleverna går ut från sektorsgymnasiet 
bör finnas ett reguljärt system för eftergymnasial yrkesutbildning. 
Elbranschens Centrala Yrkesnämnd förordar att en reguljär eftergym-
nasial yrkesutbildning utvecklas med dagens KY- och YTH-utbildningar 
som förebild. Haninge och Värnamo kommuner pekar också på ett ökat 
behov av eftergymnasiala yrkesutbildningar. Svenska Kommunalarbeta-
reförbundet efterfrågar färdigutbildningsavtal inom sina intresseområden 
samt att utvecklingsprojekt genomförs kring ”färdigutbildningssystem”. 
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Behörighetskraven Bilaga 9 
 

Kommittén anser att behörighetskraven alltjämt är motiverade och att de 
bör behållas. 

Av knappt 30 remissinstanser som kommenterat behörighetskraven 
anser drygt 20, däribland Statens institutionsstyrelse, Eksjö kommun, 
Sollentuna kommun, Göteborgs stad, Karlstads, Munkfors och Nacka 
kommuner, Svenskt Näringsliv, Företagarna, SACO och TCO, att de 
skall vara kvar. BO finner det märkligt att ha behörighetskrav kvar men i 
praktiken göra dem verkningslösa. Lärarförbundet anser i likhet med 
Enköpings kommun att behörighetskraven bör breddas och omfatta ett 
visst antal meritpoäng, Kommunförbundet Stockholms län (KSL) vill se 
en översyn av dagens behörighetskrav. Sveriges Hantverksråd föresprå-
kar att behörighetskraven behålls men vill att de utreds och eventuellt 
differentieras i förhållande till olika utbildningar. 
 
Obehöriga elevers rätt till utbildning 

 
Kommittén föreslår att obehöriga elever ges rätt till utbildning på en 
sektor. De skall erbjudas individuell studiegång med undervisning i det 
eller de behörighetsgivande ämnen där de saknar godkända betyg från 
grundskolan, och i övrigt följa undervisningen i de kurser som framgår 
av den individuella studieplanen. 

Av närmare 90 remissinstanser som kommenterar förslaget om 
obehöriga elevers rätt till utbildning är ungefär hälften positiva, däribland 
Integrationsverket, Statens institutionsstyrelse, Handikappombuds-
mannen, Myndigheten för skolutveckling, Göteborgs stad, Bollnäs, 
Borlänge, Haninge, Hudiksvalls, Karlstads, Kristianstads, Kungälvs, 
Kungsbacka, Strömsunds, Sandvikens, Örnsköldsviks och Örebro 
kommuner samt LO, TCO, Sveriges Skolledarförbund, Lärarförbundet, 
Kommunalarbetareförbundet, Handelsanställdas förbund, Sveriges elev-
råd, Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO) och Utbildningsrådet 
för Hotell och Restaurang. Högskoleverket samt högskolor och univer-
sitet som kommenterat frågan, däribland Uppsala universitet, KTH och 
Karlstads universitet, är negativa till förslaget, eftersom de befarar att 
kvaliteten på gymnasieutbildningen kommer att sjunka. Lärarhögskolan i 
Stockholm förordar ett basår i gymnasieskolan för dem som saknar 
behörighet, eftersom självförtroendet annars lätt får sig ytterligare en 
törn. Eksjö kommun, Malmö stad, Metallindustriarbetareförbundet och 
Målaremästarna förespråkar att dagens individuella program behålls. 
Arbetslivsinstitutet framhåller behovet av ett tydligare programinnehåll 
med garanterad undervisningstid. Några, däribland Arvidsjaurs, Lunds, 
Oskarshamns, Valdemarsviks, Nacka och Köpings kommuner samt 
Industrifacket, anser att obehöriga elever skall vara grundskolans ansvar. 
Västerås stad, liksom flertalet kommuner, pekar på behovet av mycket 
stora resurser samt kompetensutveckling för att kunna erbjuda obehöriga 
elever något som inte bara är förvaring. Botkyrka kommun pekar på 
behovet av alternativ till gymnasiestudier för omotiverade ungdomar. 
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Preliminär antagning Bilaga 9 
 

Kommittén föreslår att obehöriga elever antas preliminärt till en sektor 
och att den preliminära antagningen blir definitiv när det eller de 
grundskoleämnen som saknas, har kompletterats. 

Av närmare 100 remissinstanser som kommenterar förslaget om 
preliminär antagning är flertalet negativa eller tveksamma, däribland 
Skolverket och Myndigheten för skolutveckling som avvisar förslaget och 
menar att det ter sig motsägelsefullt om man vill ta ytterligare steg mot 
en gymnasieskola för alla att några blir antagna, medan andra bara blir 
preliminärt antagna. LR förespråkar programinriktade individuella pro-
gram (PRIV) och menar att en preliminär antagning medför ökade kost-
nader för kommunen, då studietiden för dessa elever sannolikt förlängs 
till fyra år. Orsa kommun menar att förslaget är en av de största utma-
ningarna för gymnasieskolan och förordar en utveckling av PRIV under 
en övergångsperiod. Alvesta, Kalmarsunds gymnasieförbund, Vetlanda, 
Huddinge och Umeå förordar PRIV för att få ytterligare erfarenheter. 
Åsikten delas av Norrköpings kommun som liksom av Järfälla och 
Nyköpings kommuner understryker att varje kommun måste få hitta sina 
former för verksamheten. Sundsvalls kommun efterlyser förslag gällande 
de elever som över huvud taget inte kommer att söka en sektor. Gamleby 
Folkhögskola framhåller folkhögskolorna som ett utmärkt alternativ för 
ungdomar i behov av en individuellt utformad utbildning och menar att 
folkhögskolorna borde ha en generell rätt att ta emot studerande från 
grundskolan som uppnått 18 års ålder. 
 
Individuell studieplan 

 
Kommittén föreslår att bestämmelser om individuella studieplaner tas in 
i skollagen. Planen bör innehålla uppgift om elevens olika val samt 
eventuella överenskommelser och om det finns behov av särskilt stöd. I 
förekommande fall skall det finnas ett åtgärdsprogram som är klart 
urskiljbart. 

Remissinstanserna har inga invändningar mot kommitténs förslag. BO 
stödjer förslagen om vad som bör ingå i den individuella studieplanen. 
Specialpedagogiska institutet ser att det är en fördel om individuell 
studieplan och åtgärdsprogram återfinns i ett och samma dokument och 
att åtgärdsprogrammet måste bli föremål för regelbunden prövning och 
revidering. Företagarna och Lärarförbundet anser att förslaget kräver att 
resurser tillförs som gör det möjligt att förverkliga alla elevers intresse-
inriktningar i individuella studieplaner. LR instämmer och anser även att 
förslaget innebär att fler lärare och studie- och yrkesvägledare kommer 
att behövas. 
 
Lärlingsutbildning 

 
Kommittén föreslår att möjligheten att förena en anställning med studier 
av kurser i gymnasieskolan skall finnas kvar. 
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Ett fåtal remissinstanser har yttrat sig över förslaget att nuvarande 
lärlingsutbildning bibehålls. Myndigheten för skolutveckling tillstyrker 
men anser att verksamheten skall ha en tydligare reglering. Motor-



 

branschens Yrkesnämnd, Metallgruppens Utbildningsråd, Industrifacket 
m.fl. är kritiska till att lärlingsutbildningen i gymnasieskolan behålls i sin 
nuvarande form och menar att lärlingsutbildningen behöver utvecklas till 
ett attraktivt alternativ till den skolförlagda utbildningen. 

Bilaga 9 

 
Kommunal uppföljning 

 
Kommittén föreslår att kommunernas uppföljningsansvar förtydligas så 
att det framgår att skyldigheten att erbjuda utbildning också innefattar 
en skyldighet att kontinuerligt hålla sig informerad om var de ungdomar 
som av olika skäl aldrig påbörjat, eller avbrutit, en gymnasieutbildning, 
befinner sig. 

Av 35 remissinstanser som kommenterar förslaget är i stort sett 
samtliga positiva, däribland BO, Handikappombudsmannen, Skolverket, 
CSN, LO, TCO, Lärarförbundet, Riksförbundet Hem och Skola samt 
kommunerna Arvidsjaur, Enköping, Hudiksvall, Bjuv, Bollnäs, Karlstad, 
Kungälv, Ljusdal och Ystad. Afasiförbundet/Talknuten understryker 
vikten av att kommunens uppföljningsansvar förtydligas för att få 
kunskap om varför ungdomar med språkstörning lämnat eller aldrig 
påbörjat studier i gymnasieskolan. Ekerö kommun är tveksam och menar 
att förslaget innebär ökade kostnader för kommunerna. Nacka kommun 
avstyrker förslaget och anser att nuvarande lagstiftning är tydlig, att 
myndighetsåldern bör respekteras och att uppföljningsansvaret följakt-
ligen endast bör gälla ungdomar under 18 år. Lunds kommun menar att 
dagens uppföljningsansvar ligger på en rimlig nivå och att det bör vara 
upp till varje kommun om man vill utvidga detta. 
 
Konsekvenser för fristående gymnasieskolor 

 
Kommitténs förslag till struktur avses gälla både offentliga och fri-
stående gymnasieskolor. 

Friskolornas Riksförbund, Svenskt Näringsliv och Företagarna är kri-
tiska till att fristående gymnasieskolor måste erbjuda det gemensamma 
sektorsblocket och förordar att dessa skolor skall ha rätt att starta med en 
specialiserad inriktning redan från år 1. Fagersta kommun och Kommu-
nala Företagens Samorganisation (KFS) framhåller däremot vikten av 
att det råder konkurrensneutralitet mellan kommunala och fristående 
gymnasieskolor. 
 
Tidplan och kostnader för genomförandet 

 
Kommittén menar att ett genomförande bör ske tidigast läsåret 2006/07. 

I stort sett samtliga remissinstanser som kommenterat frågan är 
negativa till ett genomförande redan läsåret 2006/07 och förordar att den 
nya gymnasieskolan startar tidigast påföljande läsår. Eslövs kommun ser 
dock att ett ikraftträdande enligt kommitténs förslag är genomförbart. 
Svenska Kommunförbundet framhåller att de beräknade kostnaderna för 
genomförande, 500 mnkr, ligger på samma nivå som vid den förra 
gymnasiereformen i början av 1990-talet och ifrågasätter om detta belopp 
motsvarar behoven såväl centralt som lokalt. 
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Sammanfattning av Departementsskrivelsen  
Var-dags-inflytande Ds (2003:46) 

Utbildningsdepartementet tillsatte en intern arbetsgrupp i mars 2003 för 
att utreda möjligheterna att öka barn- och elevinflytandet samt 
föräldrainflytandet i förskola, skola och vuxenutbildning. Enligt 
arbetsgruppens direktiv skulle bl.a. förslag lämnas om ett tydligare reellt 
barn-, elev- och föräldrainflytande i förskola, skola och vuxenutbildning. 
Arbetsgruppen skulle även lämna förslag på en tydligare reglering av 
barns, elevers och föräldrars rätt till inflytande samt förskolan, skolans 
och vuxenutbildningens skyldighet att ge möjligheter att öka det reella 
inflytandet. Arbetsgruppen lämnade sitt förslag i oktober 2003. 
 
Utgångspunkter för arbetsgruppens arbete 

 
Det mest grundläggande skälet till barns och elevers inflytande är att det 
är en mänsklig rättighet, och att förskolan och skolan skall fostra 
demokratiska medborgare. Skolans demokratiuppdrag och elevernas 
inflytande är väldigt starkt sammankopplat. Undersökningar har visat att 
skolan spelar en viktig roll för ungdomars inställning till 
demokratifrågor, och i takt med att eleverna utvecklas skall de få mer 
ansvar och inflytande över utbildningens utformning. Det är inte ovanligt 
att barn och ungdomar inbjuds att sitta med i olika grupper eller 
uppmanas att säga vad de tycker i en viss fråga, men det finns en stor risk 
att deras deltagande blir mer av dekoration än en verklig möjlighet till 
inflytande. Om inte barn och ungdomar inbjuds att medverka utifrån sina 
förutsättningar och frågorna inte anpassas efter deras ålder och mognad 
så blir inflytandet endast skenbart. För ett mer verkligt inflytande behövs 
att eleverna informeras och får delta i beslutsprocesserna samt att deras 
åsikter beaktas. 

 
Arbetsgruppens överväganden och slutsatser 

 
Gruppen har funnit att det i skollagstiftningen finns en mängd regler om 
inflytandet. För barnens och elevernas inflytande finns tydliga regler 
både om det egna lärandet och om skolans innehåll och organisation. 
Föräldrarnas inflytande regleras inte i samma omfattning, men omfattas 
av skollagens portalparagraf och läroplanerna. Slutsatsen är att det inte 
saknas regler för barns, elevers och föräldrars inflytande utan att det till 
stor del är en fråga om inställning, synsätt och information.  

Utvärderingar visar att lokala styrelser kan vara en bra form för att 
utöka det formella inflytandet för elever och föräldrar men inte det enda 
sättet att uppnå ett förstärkt reellt inflytande. En studie från Göteborgs 
universitet om hinder för ökat inflytande visar att lärare är den grupp som 
i störst utsträckning är tveksamma till försöksverksamheten med lokala 
styrelser. Utan lärarnas stöd är risken stor att implementeringen uteblir. 
Detta visar att formerna för elevinflytande bör vara föremål för en 
ständig diskussion på varje skolenhet. Arbetsgruppen anser att 
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möjligheterna till inflytande för barn, elever, studerande och föräldrar 
inom utbildningsväsendet behöver betonas och tydliggöras. Det är en 
grund för att stärka och utveckla verksamheten i förskola, skola och 
kommunal vuxenutbildning. Varje förskola och skola behöver ha ett råd 
där olika åsikter kan brytas mot varandra, där alla grupper upplever att de 
har en möjlighet att påverka och där viktiga principer kan diskuteras.  

Bilaga 10 

Arbetsgruppen har valt att dela upp inflytandet i ett individuellt och ett 
kollektivt perspektiv även om det kan vara svårt att dra en skarp gräns 
mellan dessa perspektiv, inte minst inom vuxenutbildningen. Det 
individuella inflytandet tar sin utgångspunkt i frågor som berör ett enskilt 
barn eller elev. Det innebär t.ex. valsituationer som föräldrar eller elever 
skall ta ställning till som val av skola m.m. Det kollektiva inflytandet 
handlar om frågor som rör en grupp barn och unga, hela förskolan, 
skolan och ibland även hela kommunen. Båda perspektiven är betydelse-
fulla men fordrar olika slag av system och insatser.  

Arbetsgruppen har valt att definiera begreppet inflytande längs en 
stigande skala som startar med information, därefter deltagande, 
påverkan, samråd och som kan leda till deltagande i besluten. Tanken är 
att allt inflytande börjar med information och kunskap om verksamheten 
som en grund för barn, unga och föräldrar skall kunna utöva sitt 
inflytande. Informationen måste omfatta en grundläggande orientering 
om förskolans och skolans styrsystem och uppgifter.  

En annan viktig del för att öka inflytandet är deltagarnas engagemang. 
Att medverka i olika gemensamma aktiviteter är naturligt för både barn 
och vuxna. Detta kan betraktas som ett steg mot och en möjlighet till 
inflytande. Grunden kan läggas i ett deltagande eftersom personlig 
kännedom alltid underlättar i en kontakt. 

Diskussionen om det kollektiva inflytandet i skolan har till stor del 
kommit att handla om hur formen skall se ut, det har blivit en teknisk 
diskussion. Den slutsats som arbetsgruppen drar av de olika 
utvärderingar som gjorts är att man borde fokusera mer på innehållet, 
vilka frågor som tas upp och vad de olika grupperna tycker är angeläget 
att behandla gemensamt. Formen har i praktiken litet intresse och det har 
visat sig att man inte alltid vet vilken form man har rent juridiskt. 

Arbetsgruppen anser att utbildningsväsendets skyldighet att främja och 
skapa goda förutsättningar för elevers och föräldrars inflytande i skolan 
behöver tydliggöras. Detta kan ske främst genom att ge bra information 
och erbjuda former för samråd. Rektor skall ha ansvar för att elever och 
föräldrar erbjuds samråd före viktiga beslut på skolnivå. Rektor bör även 
ha ett ansvar för att utveckla former för inflytande på olika nivåer inom 
skolan.  

Arbetsgruppen har kommit fram till att det inte är en framkomlig väg 
att i detalj försöka reglera hur elevernas och föräldrarnas inflytande skall 
utformas. Förutom att en reglering av denna typ alltid riskerar att bli 
mindre ändamålsenlig, är inte formerna för inflytandet ett mål i sig. Det 
väsentliga är i stället inflytandet. Arbetsgruppen gör den bedömningen 
att en ändring av författningsbestämmelserna – tillsammans med andra 
åtgärder – kan bidra till att öka elevers och föräldrars inflytande över 
skolverksamheten. Regleringen bör dock inte utformas så att den i detalj 
föreskriver hur olika inflytandeorgan måste utformas.  
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Skollagskommittén har lagt fram ett omfattande förslag (SOU 
2002:121) till förändring av hela lagregleringen om skolverksamheten. 
Detsamma gäller Gymnasiekommitténs förslag (SOU 2002:120) till en 
ny gymnasieskola. Även för vuxenutbildningen föreligger förslag (Ds 
2002:66) till ny lagreglering. Slutligen arbetar en parlamentarisk 
kommitté (U 2002:01) med att se över utbildningen för barn, unga och 
vuxna med utvecklingsstörning. Dessa betänkanden redovisar förslag till 
bestämmelser avsedda att ingå i en helt ny skollag, men de förutsätter 
också en ny reglering på förordningsnivå. Arbetsgruppen anser att de 
förslag till lagstiftning om inflytande som arbetsgruppen presenterar bör 
beredas tillsammans med dessa andra förslag. Den exakta utformningen 
av en författningsregel är alltid beroende av den omgivning som 
bestämmelsen skall fogas in i. Det är t.ex. väsentligt att bestämmelsen 
anpassas till den struktur som gäller för författningen i övrigt och att 
olika termer används med samma innebörd som på andra ställen. 
Arbetsgruppen presenterar därför inte ett färdigutformat förslag till 
lydelse av bestämmelserna. Arbetsgruppen anger i stället den väsentliga 
innebörden i de bestämmelser som gruppen menar bör övervägas i 
samband med att det nya regelsystemet för skolan utarbetas 

Bilaga 10 

Nedan följer en sammanfattning av de förslag som arbetsgruppen 
lämnade. Arbetsgruppen föreslår att: 

• Rektor skall ges ett ansvar för att främja och utveckla ett aktivt 
elevinflytande både när det gäller inflytande över det egna 
lärandet och inflytandet på grupp- respektive skolnivå. Vidare 
skall rektor ha ansvar för att eleverna får information om rätten 
till inflytande och huvuddragen i de bestämmelser som styr 
utbildningen. Läroplanerna för såväl de obligatoriska som de 
frivilliga skolformerna, Lpo 94 och Lpf 94, bör ändras så att 
detta framgår. I Lpo 94 föreslås att tillägget även gäller 
föräldrars inflytande. 

• Skolverket ges i uppdrag att utreda en ändring i kursplanen för 
de samhällsorienterande ämnena i samtliga skolformer där 
kursplaner förekommer. Vikten av att eleverna får kunskaper i 
lokal demokrati bör betonas. Kunskaperna bör avse både 
skolnivå och kommunnivå. De bör vidare gälla såväl kunskap 
om regler och processer som hur man som elev eller 
medborgare själv aktivt kan medverka. 

• Det i skollagen införs en bestämmelse att det på varje förskola 
och skola skall finnas en organisation för arbetet med 
inflytandefrågorna och att det i denna skall ingå ett eller flera 
inflytanderåd. Rådet skall behandla frågor som är viktiga för 
verksamheten och som kan ha betydelse för barn, elever och 
föräldrar. Från förskoleklassen t.o.m. den kommunala 
vuxenutbildningen skall detta råd tillgodose elevernas 
kollektiva inflytande. Från förskolan upp till och med 
grundskolan och motsvarande skolformer skall det syfta till att 
ge vårdnadshavarna ett kollektivt inflytande. Det skall vara 
rektors ansvar att se till att inflytanderåd inrättas. När 
verksamhet inom förskolan eller skolbarnomsorgen inte leds av 
en rektor, skall denna skyldighet i stället falla på den som har 
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Bilaga 10 motsvarande ledningsuppgifter på enheten. Vidare föreslås att 
rektor innan beslut fattas i frågor som är av betydelse för 
elevernas eller deras vårdnadshavare skall informera 
inflytanderåden om förslag till beslut. Detta skall ske i sådan tid 
innan det verkliga beslutet fattas och i sådan ordning att de som 
ingår i rådet ges en reell möjlighet att redovisa sina synpunkter 
och på så sätt påverka beslutet. För förskolans och 
fritidshemmens del bör informationsskyldigheten gälla den som 
har de ledningsuppgifter som motsvara rektor. 
Informationsskyldigheten bör här omfatta frågor som är av 
betydelse för barnen eller deras vårdnadshavare. 

• Försöksverksamheten med lokala styrelser permanentas. Och 
att för gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen 
bör de lokala styrelserna ha elevmajoritet. För förskoleklassen, 
grundskolan och särskolan bör styrelserna ha föräldramajoritet. 
Även för de statliga skolformerna (specialskolan och 
sameskolan) bör det övervägas att skapa någon form för 
föräldrainflytande. Förslaget innebär att skollagens undantag 
från kommunallagens regler om självförvaltningsorgan bör 
bestå. 

• Skolverket ges i uppdrag att utarbeta ett informationsmaterial 
som skall ge övergripande kunskap dels om 
utbildningssystemet som sådant dels om hur de olika delarna 
relaterar till varandra samt till de övergripande mål och 
intentioner som finns. De målgrupper som materialet skall rikta 
sig till är: föräldrar om förskolan, elever och föräldrar om 
skolan och till vuxenstuderande om vuxenutbildning. 

• Skolverket bör kontinuerligt ägna särskild uppmärksamhet åt att 
följa upp, utvärdera och analysera arbetet med barns, elevers 
och föräldrars inflytande. 

• Vidare skall särskild uppmärksamhet ägnas åt att ta fram 
kvalitetsindikationer för att följa upp barns, elevers och 
föräldrars inflytande. 

• Myndigheten för skolutveckling ges i uppdrag att förstärka sitt 
stöd till förskolor, skolor och vuxenutbildning i arbetet med att 
implementera mål och syfte samt reglerna för inflytande och 
delaktighet. 

 
Vidare instämmer arbetsgruppen i skollagskommitténs förslag om att: 
 

• En enhetlig lagreglering för alla skolformer av elevers rätt till 
den stödundervisning som de kan behöva på grund av sitt 
uppdrag att företräda andra elever. Detta är viktigt för att deras 
engagemang inte skall påverka deras möjligheter till att klara 
sin utbildning. 
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Förteckning över remissinstanserna samt en 
sammanställning av remissyttrandena över skrivelsen 
Var-dags-inflytande i förskola, skola och 
vuxenutbildning (Ds 2003:46) 

Remissinstanser 
 
Remissyttrande har inkommit från Riksrevisionen, Kammarrätten i 
Stockholm, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell 
läggning (HomO), Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, (DO), 
Handikappombudsmannen (HO), Barnombudsmannen (BO), 
Statskontoret, Skolverket, Myndigheten för skolutveckling, 
Specialpedagogiska institutet, Specialskolemyndigheten, Nationellt 
centrum för flexibelt lärande (CFL), Göteborgs universitet, Umeå 
universitet, Malmö högskola, Sameskolstyrelsen, Ungdomsstyrelsen, 
Jämställdhetsombudsmannen (JämO), Ale kommun, Alvesta kommun, 
Bjuvs kommun, Boxholms kommun, Dorotea kommun, Eskilstuna 
kommun, Falkenbergs kommun, Gotlands kommun, Göteborgs stad, 
Ljusdals kommun, Karlskoga kommun, Luleå kommun, Malmö stad, 
Norrtälje kommun, Oskarshamns kommun, Ovanåkers kommun, Sigtuna 
kommun, Stockholms stad, Sunne kommun, Sölvesborgs kommun, 
Tierps kommun, Töreboda kommun, Västerviks kommun, Örnsköldsviks 
kommun, Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet, 
Tjänstemännens central organisation (TCO), Sveriges Akademikers 
Centralorganisation (SACO), Landsorganisationen i Sverige (LO), 
Svenskt Näringsliv, Sveriges Skolledarförbund, Lärarnas riksförbund, 
Lärarförbundet, Riksförbundet Hem och Skola, Elevkårernas 
centralorganisation, Elevorganisationen i Sverige, Sveriges Elevråd 
(SVEA), Rädda Barnen, Friskolornas Riksförbund och 
Carlbeckkommittén.  

Dessutom har ett spontant remissvar inkommit från Föreningen för en 
demokratiserande och aktiverande skola (DAKS) 

 

Övergripande synpunkter 
 

Statskontoret, DO, Sameskolsstyrelsen, Stockholms Stad m.fl. ställer sig 
bakom förslaget i sin helhet. Friskolornas riksförbund har inga 
synpunkter men betonar vikten av lokala lösningar för att bäst uppnå 
reellt inflytande. Kammarrätten i Stockholm saknar författningsförslag 
men är annars positiva.  Karlskoga kommun avstyrker hela förslaget då 
regleringar via lagar inte är rätt sätt för att uppnå inflytande. 

HomO, Göteborgs Universitet, Umeå Universitet och LO betonar att 
det viktiga är att man fokuserar på hur man skall kunna fylla inflytandet 
med en reell innebör så att det inte blir en ”pappersprodukt”. Ett flertal 
kommuner påpekar att förslagen är kostnadsdrivande och vill ha 
kompensation för detta.  
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Svenska kommunalarbetareförbundet, Gotlands-, Malmö- och Luleå 
kommun (m.fl.) anser att arbetsgruppen har missat lärarna och att man i 
det fortsatta arbetet bör fokusera på lärarna för att uppnå reellt inflytande.  

Bilaga 11 

Rektorns ansvar 
 

Arbetsgruppens föreslår att rektor skall ges ett ansvar för att främja och 
utveckla ett aktivt elevinflytande både när det gäller inflytandet över det 
egna lärandet och inflytandet på grupp- respektive skolnivå. Vidare skall 
rektor ha ansvaret för att eleverna får information om rätten till 
inflytande och huvuddragen i de bestämmelser som styr utbildningen. 
Läroplanerna för såväl de obligatoriska som de frivilliga skolformerna, 
Lpo 94 och Lpf 94, bör ändras så att detta framgår. I Lpo 94 föreslås att 
tillägget även gäller föräldrars inflytande och rätt till information. 

I princip alla remissinstanser som har yttrat sig är positiva till 
arbetsgruppens förslag däribland Myndigheten för Skolutveckling, Umeå 
Universitet, Göteborgs kommun, Lärarförbundet och Sverige 
Skolledarförbund.  

Däremot avstyrker Skolverket förslaget då detta syftar till att reglera 
rektorns roll och det strider mot tankarna om målstyrning i 
Skollagskommitténs förslag. 

 
Ändring i kursplanerna 

 
Arbetsgruppen föreslår att skolverket ges i uppdrag att utreda en 
ändring i kursplanen för de samhällsorienterande ämnena i samtliga 
skolformer där kursplaner förekommer. Vikten av att eleverna får 
kunskaper i lokal demokrati bör betonas. Kunskaperna bör avse både 
skolnivå och kommunnivå. De bör vidare gälla såväl kunskap om regler 
och processer som hur man som elev eller medborgare själv aktivt kan 
medverka. 

De flesta remissinstanser däribland CFL, Malmö Högskola, Malmö 
Kommun, Svenska kommunförbundet och Sveriges Skolledarförbund 
tillstyrker arbetsgruppens förslag. 

Skolverket anser däremot inte att frågan bör regleras i kursplanerna 
utan demokrati är ett område som berör hela undervisningen och alla som 
jobbar i skolan. BO, Myndigheten för Skolutveckling (m.fl.) anser att en 
förstärkning bör gälla alla ämnen och inte bara samhällskunskapsämnen. 
BO (m.fl.) anser även att det bör framgå att elever som deltar i 
demokratiarbete bör premieras med intyg eller skrivning i betyget. 
Norrtälje kommun (m.fl.) vill att nationella kurser på gymnasiet så att 
elever kan få tillgodoräknas sig poäng för inflytande arbete. Göteborgs 
Universitet vill även belysa nackdelen med för mycket fokus på direkt 
demokrati och att detta kan hota den representativa demokratin i 
förlängningen. 

 
Inflytande råd 
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Arbetsgruppen föreslår att i skollagen införs en bestämmelse att det på 
varje förskola och skola skall finnas en organisation för arbetet med 
inflytandefrågorna och att det i denna skall ingå ett eller flera 
inflytanderåd.  



 

Rådet skall behandla frågor som är viktiga för verksamheten och som 
kan ha betydelse för barn, elever och föräldrar. Från förskoleklassen 
t.o.m. den kommunala vuxenutbildningen skall detta råd tillgodose 
elevernas kollektiva inflytande. Från förskolan upp till och med 
grundskolan och motsvarande skolformer skall det syfta till att ge 
vårdnadshavarna ett kollektivt inflytande. Det skall vara rektors ansvar 
att se till att inflytande råd inrättas. När verksamhet inom förskolan eller 
skolbarnsomsorgen inte leds av en rektor, skall denna skyldighet i stället 
falla på den som har motsvarande ledningsuppgifter på enheten. 

Bilaga 11 

Rektor skall innan beslut fattas i frågor som är av betydelse för 
eleverna eller deras vårdnadshavare informera inflytandetråden om 
förslag till beslut. Detta skall ske i sådan tid innan det verkliga beslutet 
fattas och i sådan ordning att det som ingår i rådet ges en reell möjlighet 
att redovisa sina synpunkter och därigenom påverka beslutet. För 
förskolas och fritidshemmens del bör informationsskyldigheten gälla den 
som har de ledningsuppgifter som motsvarar rektor. 
Informationsskyldigheten bör här omfatta frågor som är av betydelse för 
barnen eller deras vårdnadshavare. 

Remissinstanserna är splittrade i frågan om inflytande råd, några 
däribland, CFL, Göteborgs- och Malmö kommun, Sverige Skolledare 
förbund och Rädda Barnen tillstyrker arbetsgruppen förslag. Umeå 
Universitet tycker att förslaget är bra men behövs kompletteras med 
andra former exempelvis databaserade forum för elevinflytande.  

En del instanser däribland BO vill inte ha någon undantagsregel utan 
alla skall vara skyldiga att inrätta inflytande råd.  

Skolverket, TCO, Myndigheten för Skolutveckling, Svenska 
kommunförbundet, Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet avstyrker 
förslaget. Man anser bland annat att skollagskommitténs förslag till 
inflytande räcker, att förslaget inte står i samklang med målstyrningen i 
skolan och att reellt inflytande kommer underifrån och då behövs det 
inga påbud ovanifrån.  Svenskt näringsliv ifråga sätter om det behövs 
lagreglering när redan 90 % av kommunerna redan arbetar med 
brukarråd. Ungdomsstyrelsen är oroliga över att det kan bli stora lokala 
skillnader mellan skolor när det gäller inflytandet. 

 
Lokala styrelser 

 
Arbetsgruppen föreslår att försöksverksamheten med lokala styrelser 
permanentas. För gymnasieskolan och den kommunala 
vuxenutbildningen bör de lokala styrelserna ha elevmajoritet. För 
förskoleklassen, grundskolan och särskolan bör styrelserna ha 
föräldramajoritet. Även för de statliga skolformerna, specialskolan och 
sameskolan, bör det övervägas att skapa någon motsvarande form för 
föräldrainflytande. Förslaget innebär att skollagens undantag från 
kommunallagens regler om självförvaltningsorgan bör bestå. 

De flesta remissinstanser tillstyrker arbetsgruppens förslag, däribland 
Myndigheten för Skolutveckling, CFL, Göteborgs- och Malmö kommun, 
Svenska kommunförbundet och Lärarnas riksförbund. 
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Några remissinstanser bland annat BO, Elevorganisationerna och 
Malmö Högskola vill ha en majoritet av brukare i styrelserna. Däremot 
menar Lärarförbundet att professionen kan vara i majoritet men det 



 

Bilaga 11 måste kunna bero från fall till fall. HO och Myndigheten för 
Skolutveckling betonar att arbetsformerna måste vara anpassade för att 
passa elever. Svenskt näringsliv vill understryka att det inte får råda 
något tvivel i ansvarsfördelningsfrågan. HomO saknar konkreta idéer för 
hur man kan motverka att resursstarka föräldrar tar över besluten från de 
av alla medborgare valda företrädarna. Umeå Universitet vill att man kan 
pröva att använda f.d. studenter som representanter för de som nu går i 
skolan. Skolverket är positiva men vill med hänvisning till 
skollagskommitténs förslag att rektorn har kvar sitt ledningsansvar. 
Slutligen avstyrker Alvesta kommun och Svenska Skolledare föreningen 
förslaget. De menar att varje skola själva måste hitta den väg som är bäst 
lokalt samt att det blir problematiskt vilka frågor som får lämna över från 
den politiska ledningen till de lokala skolorna. 

 
Elevers rätt till stödundervisning 
 

Arbetsgruppen instämmer i Skollagskommitténs förslag om en enhetlig 
lagreglering för alla skolformer av elevers rätt till den stödundervisning 
som de kan behöva på grund av sitt uppdrag att företräda andra elever. 

Samtliga remissinstanser är positiva. Myndigheten för Skolutveckling 
vill döpa om stödundervisning till kompletterande undervisning, så att 
det ej skall sammanblandas med Särskilt Stöd. 

 
Uppdrag till Skolverket om informationsmaterial. 

 
Arbetsgruppen föreslår att Skolverket ges i uppdrag att utarbeta ett 
informationsmaterial som skall ge övergripande kunskap dels om 
utbildningssystemet som sådant dels om hur de olika delarna relaterar 
till varandra och till det övergripande mål och intentioner som finns. 
Informationsmaterialet skall riktas till följande målgrupper: till föräldrar 
om förskolan, till elever och föräldrar om skolan och till 
vuxenstuderande om vuxenutbildning. 

De flesta remissinstanser däribland BO, Myndigheten för 
Skolutveckling, Umeå Universitet och Rädda Barnen tillstyrker 
arbetsgruppens förslag. Några remissinstanser däribland Göteborgs 
Universitet och Skolverket vill att man även skall betona kommunernas 
ansvar. Skolverket är däremot tveksam då de menar att material redan 
finns idag samt att det vore väldigt kostnadskrävande att framställa och 
översätta nytt material. 

 
Uppdrag till Skolverket om kvalitetsindikatorer. 

 
Arbetsgruppens föreslår att Skolverket bör kontinuerligt ägna särskild 
uppmärksamhet åt att följa upp, utvärdera och analysera arbetet med 
barns, elevers och föräldrars inflytande. Särskild uppmärksamhet skall 
vidare ägnas åt att ta fram kvalitetsindikatorer för att följa upp barns, 
elevers och föräldrars inflytande.  

Alla remissinstanser som har valt att kommittera frågan är positiva. 
Skolverket och Myndigheten för Skolutveckling menar att förslaget är bra 
men menar att man redan har inlett ett sådant arbetet. 
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Uppdrag till Myndigheten för Skolutveckling Bilaga 11 
 

Arbetsgruppens förslår att Myndigheten för skolutveckling ges i uppdrag 
att förstärka sitt stöd till förskolor, skolor och vuxenutbildning i arbetet 
med att implementera mål och syfte samt reglerna för inflytande och 
delaktighet. 

En stor majoritet av remissinstanserna däribland BO, Göteborgs 
Universitet, Göteborgs kommun tillstyrker förslaget. Myndigheten för 
Skolutveckling är positiva till förslaget men vill ändra i uppdraget så det 
mer fokuserar på det reella inflytandet. Luleå kommun är tveksamma till 
om det går att genomföra då Sverige norr om Sundsvall saknar en 
skolutvecklingsmyndighet.  
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Bilaga 12 Bilaga 12 

Sammanfattning av betänkandet Sekretess i elevernas 
intresse Dokumentation, samverkan och integritet i 
skolan (SOU 2003:103) 

Om uppdraget 
 

Vi har haft i uppdrag att göra en översyn av bestämmelserna i 
sekretesslagen(1980:100) om sekretess i skolan och att se över vissa 
andra frågor som rör dokumentationen i skolan. Uppdraget har inte 
omfattat frågor om sekretess i förskoleverksamhet eller inom 
vuxenutbildningen och inte heller frågor om tystnadsplikt eller 
dokumentation inom de fristående skolorna. För att fullgöra vårt uppdrag 
har vi utrett:  

• vad som från offentlighets- och sekretessynpunkt gäller för den 
dokumentation om enskilda elever som förekommer i skolan 
och om dessa förhållanden föranleder ändrade sekretessregler, 

• om sekretesslagen behöver ändras med anledning av 
Skollagskommitténs förslag om att införa en ny elevhälsa, 

• om det behövs särskilda bestämmelser om sekretess i 
Skolverkets tillsynsverksamhet för uppgifter som lämnas av 
enskilda, 

• om det med anledning av personuppgiftslagen behövs särskilda 
regler för användningen av datorer i skolan. 

 
Dokumentation i skolan – förekomst och status 

 
Vi har kartlagt den dokumentation avseende enskilda elever som 
förekommer i skolorna i dag samt analyserat i vilken utsträckning denna 
dokumentation är att anse som allmänna handlingar och om uppgifter 
som ingår i sådana handlingar är offentliga eller om de kan omfattas av 
sekretess. Vi redovisar i betänkandet våra slutsatser angående de skilda 
handlingarnas offentligrättsliga status med utgångspunkt i en indelning i 
fyra kategorier; dokument upprättade av skolan inom elevvården, 
dokument upprättade av skolan avseende studier, skolornas interna och 
externa skriftväxling samt övriga dokument (bl.a. uppsatser och andra 
handlingar som framställts av eleverna själva). 

Vår övergripande bedömning av situationen är att det i skolan finns ett 
mycket stort antal skilda typer av handlingar om enskilda elever och att 
det ofta kan vara svårt för skolpersonalen att på ett korrekt sätt tillämpa 
offentlighets- och sekretesslagstiftningen vid hanteringen av dessa, ofta 
svårbedömda, handlingar. Vi är dessutom av den uppfattningen att de 
nya arbetsformer som har börjat tillämpas inom skolan, och som bl.a. 
innebär ökat dokumentationskrav för uppföljning och utvärdering av 
elevhälsan, sannolikt medför att allt fler känsliga uppgifter om elever 
kommer att hanteras av skolpersonalen. Även införandet av nya 
arbetsmetoder med mer individualiserad undervisning kommer sannolikt 
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att leda till ökad dokumentation om elever. Betydelsen av att 
skolpersonal på ett korrekt sätt kan hantera elevinformation, inte minst i 
fråga om offentlighet och sekretess, kommer därför att öka. 

Bilaga 12 

Vår kartläggning och analys visar emellertid inte på sådana problem 
med eller brister i sekretesslagstiftningen att det föranleder nya eller 
ändrade sekretessregler. Det vore däremot önskvärt att kommuner och 
skolmyndigheter i större utsträckning än i dag utfärdar allmänna råd eller 
andra generella anvisningar om hur dokumentationen i skolan skall 
hanteras. Även utökade utbildningsinsatser för att förbättra 
skolpersonalens kunskaper om offentlighets och sekretesslagstiftningen 
bör övervägas. 

 
Sekretess inom elevhälsan 

 
Vi har kartlagt och analyserat vilka begränsningar i samarbetet mellan 
skolans olika personalkategorier som dagens sekretessbestämmelser kan 
medföra. Vi har också övervägt olika förslag till författningsändringar 
som kan underlätta samarbetet mellan de skilda yrkeskategorierna inom 
den nya elevhälsan och mellan dessa och övrig skolpersonal. I det 
sammanhanget har vi särskilt beaktat patientsäkerhetsperspektivet. 

 
Sekretesslagens betydelse för samarbete inom skolverksamheten i dag 

 
Enligt vår bedömning utgör den sekretess som i dag gäller inom en 
skolmyndighet inget rättsligt hinder mot samarbete internt inom 
skolhälsovården eller internt inom elevvårdsverksamheten. Trots 
avsaknaden av sekretesshinder kan det i praktiken upplevas att sådana 
hinder för samarbete föreligger mellan de personalkategorier som arbetar 
med elevvårdsverksamhet. Sannolikt beror detta på att sekretesslagens 
bestämmelser är svårtillgängliga samtidigt som det finns en bristande 
kunskap om hur bestämmelserna skall tillämpas. 

Däremot kan sekretess hindra samarbetet mellan skolhälsovården och 
elevvården. Främst gäller det överföring av information från 
skolhälsovård till elevvårdsverksamhet. De flesta problem kan dock 
enligt vår uppfattning lösas genom att samtycke inhämtas från elever och 
vårdnadshavare. Det finns dessutom vissa möjligheter att utbyta 
nödvändig information mellan dessa verksamhetsgrenar också i de fall 
samtycke saknas. En risk är dock att svårtillgängliga regler och bristande 
kunskap om hur de skall tillämpas leder till att de möjligheter som finns 
inte används fullt ut. 

Det finns också rättsliga begränsningar av möjligheterna till samverkan 
mellan skolmyndigheter genom utbyte av uppgifter om enskilda elever. 
Även i dessa fall anser vi att de flesta svårigheter kan lösas genom att 
samtycke inhämtas från enskilda. Problem av större omfattning 
förekommer främst mellan skolmyndigheter (nämnder) inom en 
kommun. De problem som har direkt anknytning till sekretesslagens 
bestämmelser kommer dock att kunna lösas genom Offentlighets- och 
sekretesskommitténs nyligen lämnade förslag om lättnader i sekretessen 
mellan kommunala nämnder. 
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Nya bestämmelser om skolsekretess på grund av den nya elevhälsan Bilaga 12 
 

Enligt vår uppfattning är de grundläggande principer som gäller för 
sekretess inom skolverksamheten i dag ändamålsenliga även vid 
införandet av en ny elevhälsa. Bestämmelserna i sekretesslagen avseende 
sekretess i skolan bör dock generellt anpassas till den av 
Skollagskommittén föreslagna förändringen av verksamheterna, som i 
princip innebär en övergång från skolhälsovård och särskild elevvård till 
elevhälsa. Det i dag förekommande begreppet sekretess hos psykolog 
eller kurator (den särskilda elevvården) bör ersättas med sekretess i 
elevhälsoverksamhet som avser psykologisk, social eller 
specialpedagogisk insats eller omvårdnad. Även specialpedagoger skall 
alltså i sekretessammanhang ingå i vad som i dag benämns särskild 
elevvård. Begreppet sekretess i elevvårdande verksamhet i övrigt bör 
ersättas med sekretess i särskild elevstödjande verksamhet i övrigt. 
Begreppet elevhälsoverksamhet bör alltså i sekretesslagen vara 
förbehållet den verksamhet som bedrivs av elevhälsans personal. 
Begreppet elevvård bör inte finnas kvar i sekretesslagen. 

Vi föreslår således att sekretess enligt 7 kap. 9 § första stycket 
sekretesslagen skall gälla i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, specialskolan och sameskolan samt 
i en kommunal riksinternatskola, för uppgift om enskilds personliga 
förhållanden i sådan elevhälsoverksamhet som avser psykologisk, social 
eller specialpedagogisk insats eller omvårdnad, om det inte står klart att 
uppgifterna kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon 
närstående lider men. 

Sekretess skall enligt 7 kap. 9 § andra stycket gälla inom samma 
område för uppgift om enskilds personliga förhållanden i särskild 
elevstödjande verksamhet i övrigt, om det kan antas att den som 
uppgiften rör eller någon närstående lider men om uppgiften röjs. 
Sekretessen skall inte gälla beslut i ärende om insatser i 
elevhälsoverksamhet eller annan särskild elevstödjande verksamhet. 

 
En sekretessbrytande bestämmelse om utlämnande av uppgifter från 
skolhälsovården till den övriga skolverksamheten 

 
Skolhälsovården bör även i fortsättningen utgöra en i sekretesslagens 
mening självständig verksamhetsgren i förhållande till all 
skolverksamhet i övrigt. Mot bakgrund av den nya elevhälsans inriktning 
bör det införas utökade möjligheter att lämna uppgifter från 
skolhälsovården (elevhälsans medicinska verksamhetsgren) till övrig 
skolpersonal som arbetar med elevhälsa eller annan särskild 
elevstödjande verksamhet. I sekretesslagens bestämmelser om sekretess 
inom hälso- och sjukvård skall begreppet elevhälsoverksamhet som avser 
medicinsk insats eller omvårdnad införas för att avgränsa den del av 
elevhälsan som motsvarar dagens skolhälsovård från annan hälso- och 
sjukvård. 
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Vi föreslår således att det i 7 kap. 1 § första stycket sekretesslagen 
anges att uppgifter om enskilda, utan hinder av hälso- och sjukvårds-
sekretess, skall få lämnas från elevhälsoverksamhet som avser medicinsk 
insats eller omvårdnad till annan elevhälsoverksamhet eller särskild 



 

elevstödjande verksamhet i övrigt inom samma myndighet, om uppgiften 
behövs för att en elev skall få nödvändigt stöd. Bestämmelsen skall 
tillämpas mycket restriktivt och först när samtycke inte kan erhållas. 

Bilaga 12 

 
Ikraftträdande 

 
Förslagen till ändringar av sekretessen i 7 kap. 1 § och 9 § första och 
andra styckena är direkt kopplade till de materiella förändringar av 
skollagen – om införandet av en ny elevhälsa – som nu bereds inom 
Regeringskansliet. Ändringarna bör därför träda i kraft samtidigt som de 
materiella bestämmelserna om elevhälsan. 

 
Sekretess vid Skolverkets tillsyn 

 
I dag saknar Skolverket helt möjlighet att sekretessbelägga 
integritetskänsliga uppgifter som enskilda lämnar direkt till verket i dess 
tillsynsverksamhet. Vi anser att Skolverket är i stort behov av att kunna 
sekretessbelägga sådana uppgifter som enskilda personer lämnar i 
samband med verkets tillsyn över såväl offentliga som fristående skolor. 
Utan en sådan möjlighet är det svårt för verket att på ett effektivt sätt 
bedriva tillsyn över landets offentliga och fristående skolor och den 
offentliga barnomsorgen i de fall uppgifter behövs från enskilda 
personer. Inte sällan kan dessa personer känna osäkerhet inför att lämna 
uppgifter om personliga förhållanden som sedan blir helt offentliga hos 
verket. Det kan leda till att viktiga uppgifter utelämnas i anmälningar och 
att Skolverkets utredningar blir ofullständiga. En annan besvärande 
konsekvens av dagens regler är att de personer som trots allt lämnar – 
ofta mycket känsliga – uppgifter om personliga förhållanden till 
Skolverket, kan lida men av att verket måste lämna ut uppgifterna när de 
efterfrågas av andra. 

 
En enhetlig bestämmelse om sekretess i Skolverkets tillsynsverksamhet 

 
I dag kan uppgifter sekretessbeläggas hos Skolverket med stöd av dels 
den generella bestämmelsen i 13 kap. 1 § sekretesslagen om överföring 
till tillsynsmyndigheter av den sekretess som gäller hos granskade och 
andra myndigheter, dels den särskilda bestämmelsen i 7 kap. 9 § sjätte 
stycket om sekretess för uppgifter från fristående skolor. I sin 
tillsynsverksamhet måste Skolverket därför tillämpa ett flertal olika 
sekretessbestämmelser beroende på vem som lämnat uppgifterna. 
Uppgifter i en och samma typ av handling kan dessutom, beroende på 
vem avsändaren är, omfattas av sekretess med olika skaderekvisit. Vem 
som har skickat in en handling till Skolverket är också avgörande för om 
sekretessen omfattar samtliga uppgifter om enskildas personliga 
förhållanden eller endast uppgifter om personliga förhållanden som 
förekommer i elevvårdsverksamhet. Att därutöver införa ytterligare en 
sekretessbestämmelse som Skolverket har att ta hänsyn till i 
tillsynsverksamheten, framstår för oss inte som en bra lösning för vare 
sig Skolverket eller de enskilda personer som vill orientera sig om vilken 
sekretess som gäller hos verket. 
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Vi anser i stället att samtliga uppgifter som förekommer hos 
Skolverket i dess tillsynsverksamhet skall omfattas av en och samma 
sekretess, oavsett om uppgifterna kommer från det offentliga 
skolväsendet eller barnomsorgen, från fristående skolor eller från 
enskilda personer. Sekretessen bör omfatta samtliga uppgifter om 
enskildas personliga förhållanden. Även om vissa uppgifter i dag 
omfattas av sekretess med ett omvänt skaderekvisit hos Skolverket, är det 
enligt vår bedömning lämpligt att välja ett rakt skaderekvisit för den 
enhetliga sekretess som vi föreslår. Vår uppfattning är att känsliga 
uppgifter om elever och andra enskilda därigenom får ett tillräckligt 
starkt sekretesskydd. 

Bilaga 12 

Vi föreslår därför att det i sekretesslagen införs en ny bestämmelse 
som innebär att sekretess skall gälla hos Statens skolverk i verksamhet 
med tillsyn för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan 
antas att den enskilde eller någon närstående lider men om uppgiften 
röjs. 

En följd av förslaget blir dels att den nuvarande bestämmelsen i 7 kap. 
9 § sjätte stycket sekretesslagen om sekretess hos Skolverket för 
uppgifter från fristående skolor upphör att gälla, dels att den generella 
bestämmelsen i 13 kap. 1 § om sekretess vid myndigheters tillsyn inte 
längre är tillämplig i Skolverkets tillsynsverksamhet. 

 
Kvalificerad tystnadsplikt hos Skolverket 

 
I dag gäller enligt 16 kap. 1 § sekretesslagen tystnadsplikt som bryter 
meddelarfriheten – kvalificerad tystnadsplikt – för de sekretessbelagda 
uppgifter som förekommer hos Skolverket i tillsynsverksamheten. 
Undantag görs endast för uppgifter som hänför sig till ärende om 
tillrättaförande av elev eller om skiljande av elev från vidare studier. Vi 
anser att kvalificerad tystnadsplikt hos Skolverket i fortsättningen bör 
gälla för de uppgifter om personliga förhållanden som kan 
sekretessbeläggas enligt den nya bestämmelsen om sekretess i verkets 
tillsynsverksamhet. Liksom i dag bör undantag dock göras för uppgifter 
som hänför sig till ett ärende om tillrättaförande av elev eller om 
skiljande av elev från vidare studier. Undantag bör också göras för 
uppgifter som avser betyg eller skriftligt omdöme avseende 
studieresultat, dvs. sådana uppgifter som i dag inte omfattas av sekretess 
vare sig hos Skolverket eller inom det offentliga skolväsendet. 

 
Ikraftträdande 

 
Förslaget om sekretess i Skolverkets tillsynsverksamhet har ingen 
koppling till materiella bestämmelser om en ny elevhälsa. 
Bestämmelserna bör träda i kraft den 1 januari 2005. 

 
Skolan och personuppgiftslagen 
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När personuppgifter behandlas med datorstöd inom det offentliga 
skolväsendet måste det ske i överensstämmelse med bestämmelserna i 
personuppgiftslagen (1998:204), eftersom det inte finns någon särskild 
registerförfattning för skolverksamheten. En förutsättning för att 



 

Bilaga 12 personuppgifter alls skall få behandlas i skolan är därför att sådan 
behandling är tillåten enligt särskilda bestämmelser i personuppgiftslagen 
eller att samtycke inhämtas av de registrerade personerna. 
Personuppgifter får utan samtycke behandlas i skolan på de i lagen 
angivna grunderna om det är nödvändigt för att en arbetsuppgift av 
allmänt intresse skall kunna fullföljas eller för att den 
personuppgiftsansvarige skall kunna fullgöra en rättslig skyldighet. 
Under förutsättning att skolorna följer de krav på behandling av 
personuppgifter som uppställs i personuppgiftslagen – bl.a. om hur 
uppgifter får användas och att information skall lämnas till de 
registrerade – finns det således inga hinder för skolorna att utan samtycke 
använda sig av datorstöd i verksamheten och registrera personuppgifter 
som inte är känsliga i personuppgiftslagens mening. 

Med känsliga personuppgifter avses dels uppgifter som avslöjar bl.a. 
etniskt ursprung, politiska åsikter eller religiös övertygelse, dels 
uppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Inom ramen för ett 
elevvårdsärende får sådana känsliga personuppgifter behandlas av en 
skolmyndighet även utan samtycke om det sker i löpande text – 
exempelvis i beslut, protokoll, rapporter eller åtgärdsprogram som 
upprättas med hjälp av ordbehandling – och om det är nödvändigt för 
ärendets handläggning. Uppgifter om etniskt ursprung får dessutom 
behandlas utan samtycke om det behövs för att tillgodose elevers rätt till 
modersmålsundervisning. För att känsliga personuppgifter skall få 
behandlas med datorstöd i andra fall än de nu nämnda krävs emellertid 
att samtycke inhämtas från berörda elever eller deras vårdnadshavare 
eller att sådan behandling ges särskilt författningsstöd. Registrering av 
uppgifter om elevers hälsa – och i vissa fall om deras religiösa 
övertygelse – kan behövas t.ex. för att hantera frågor om elevers rätt till 
särskild mat eller önskemål att avstå från idrottsundervisning. Vi anser 
emellertid att sådan registrering av känsliga personuppgifter endast bör 
förekomma om det finns ett uttryckligt samtycke från den enskilde 
eleven eller dennes vårdnadshavare. Samtycke bör också krävas för 
behandling av andra känsliga personuppgifter, om det över huvud taget 
finns skäl att behandla sådana uppgifter i skolan. 

Enligt vår bedömning behövs därför ingen särskild 
författningsreglering om behandling av personuppgifter i skolan. 
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Prop. 2004/05: 
Bilaga 13 Bilaga 13 

Författningsförslag i betänkandet Sekretess i 
elevernas intresse Dokumentation, samverkan och 
integritet i skolan (SOU 2003:103) 

Förslag till  

lag om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
 
Härigenom föreskrivs i fråga om sekretesslagen (1980:100) 
dels att 7 kap. 1 och 9 §§ och 16 kap. 1 § skall ha följande lydelse, 
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 7 kap. 45 §, av följande 
lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

7 kap. 

 1 § 

Sekretess gäller, om inte annat 
följer av 2 §, inom hälso- och 
sjukvården för uppgift om enskilds 
hälsotillstånd eller andra personliga 
förhållanden, om det inte står klart 
att uppgiften kan röjas utan att den 
enskilde eller någon honom 
närstående lider men. Detsamma 
gäller i annan medicinsk 
verksamhet, såsom rättsmedicinsk 
och rättspsykiatrisk undersökning, 
insemination, befruktning utanför 
kroppen, fastställande av 
könstillhörighet, abort, 
sterilisering, kastrering, 
omskärelse, åtgärder mot 
smittsamma sjukdomar, och 
ärenden hos nämnd med uppgift att 
bedriva patientnämndsverksamhet. 

Sekretess gäller, om inte annat 
följer av 2 §, inom hälso- och 
sjukvården för uppgift om enskilds 
hälsotillstånd eller andra personliga 
förhållanden, om det inte står klart 
att uppgiften kan röjas utan att den 
enskilde eller någon honom 
närstående lider men. Detsamma 
gäller i annan medicinsk 
verksamhet, såsom rättsmedicinsk 
och rättspsykiatrisk undersökning, 
insemination, befruktning utanför 
kroppen, fastställande av 
könstillhörighet, abort, 
sterilisering, kastrering, 
omskärelse, åtgärder mot 
smittsamma sjukdomar, och 
ärenden hos nämnd med uppgift att 
bedriva patientnämndsverksamhet. 

 
Utan hinder av sekretess 

inom hälso- och sjukvården får 
uppgift om enskild lämnas från 
sådan elevhälsoverksamhet 
som avser medicinsk insats 
eller omvårdnad till annan 
elevhälsoverksamhet eller 
särskild elevstödjande 
verksamhet i övrigt inom 
samma myndighet, om 
uppgiften behövs för att en elev 
skall få nödvändigt stöd. 
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Sekretess enligt första stycket gäller också i sådan verksamhet hos 
myndighet som innefattar omprövning av beslut i eller särskild tillsyn 
över allmän eller enskild hälso- och sjukvård.  
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Sekretess gäller i verksamhet som avser omhändertagande av 
patientjournal inom enskild hälso- och sjukvård för uppgift om enskilds 
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Utan hinder av 
sekretessen får uppgift lämnas till hälso- och sjukvårdspersonal om 
uppgiften behövs för vård eller behandling och det är av synnerlig vikt 
att uppgiften lämnas. 

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio 
år. 

En landstingskommunal eller kommunal myndighet som bedriver 
verksamhet som avses i första stycket får lämna uppgift till annan sådan 
myndighet för forskning och framställning av statistik eller för 
administration på verksamhetsområdet, om det inte kan antas att den 
enskilde eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs. 
Vidare får utan hinder av sekretessen uppgift lämnas till enskild enligt 
vad som föreskrivs i lagen (1984:1140) om insemination, lagen 
(1988:711) om befruktning utanför kroppen, lagen (1988:1473) om 
undersökning beträffande HIV-smitta i brottmål, lagen (1991:1129) om 
rättspsykiatrisk vård och smittskyddslagen (1988:1472). 
 

9  § 
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Sekretess gäller i 
förskoleklassen, grundskolan, 
gymnasieskolan, särskolan, 
specialskolan och sameskolan samt 
i en kommunal riksinternatskola 
för uppgift som hänför sig till 
psykologisk undersökning eller 
behandling och för uppgift om 
enskilds personliga förhållanden 
hos psykolog eller kurator, om 
det inte står klart att uppgiften kan 
röjas utan att den som uppgiften rör 
eller någon honom närstående lider 
men. 

 
 
Sekretess gäller på samma 

område dels i skolans elevvårdande 
verksamhet i övrigt för uppgift om 
enskilds personliga förhållanden, 
dels för uppgift som hänför sig till 
ärende om tillrättaförande av elev 
eller om skiljande av elev från 
vidare studier. Sekretessen gäller 
dock endast, om det kan antas att 
den som uppgiften rör eller någon 
honom närstående lider men om 
uppgiften röjs. Sekretessen gäller 

Sekretess gäller i 
förskoleklassen, grundskolan, 
grundsärskolan, gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan, 
specialskolan och sameskolan samt 
i en kommunal riksinternatskola 
för uppgift om enskilds 
personliga förhållanden i sådan 
elevhälsoverksamhet som avser 
psykologisk, social eller 
specialpedagogisk insats eller 
omvårdnad, om det inte står klart 
att uppgiften kan röjas utan att den 
som uppgiften rör eller någon 
honom närstående lider men. 

 
Sekretess gäller på samma 

område dels för uppgift om 
enskilds personliga förhållanden i 
särskild elevstödjande verksamhet i 
övrigt, dels för uppgift som hänför 
sig till ärende om tillrättaförande 
av elev eller om skiljande av elev 
från vidare studier. Sekretessen 
gäller dock endast, om det kan 
antas att den som uppgiften rör 
eller någon honom närstående lider 
men om uppgiften röjs. Sekretessen 
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inte beslut i elevvårdsärende eller i 
annat ärende som nu har nämnts. 

gäller inte beslut i ärende om 
insatser i elevhälsoverksamhet eller 
annan särskild elevstödjande 
verksamhet eller i annat ärende 
som nu har nämnts. 

 
Sekretess gäller på samma område i annat fall än som avses i första 

och andra styckena för uppgift om enskilds identitet, adress och andra 
liknande uppgifter om enskilds personliga förhållanden, om det av 
särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon honom 
närstående lider men om uppgiften röjs. 

Sekretess gäller inom utbildningsväsendet i övrigt för uppgift som 
hänför sig till psykologisk undersökning eller behandling och för uppgift 
om enskilds personliga förhållanden hos psykolog, kurator eller 
syofunktionär, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den 
som uppgiften rör eller någon honom närstående lider men. Dessutom 
gäller inom arbetsmarknadsutbildningen, den kommunala 
vuxenutbildningen, vuxenutbildningen för utvecklingsstörda, 
svenskundervisningen för invandrare (sfi) och folkhögskolan sekretess i 
annan elevvårdande verksamhet för uppgift om enskilds personliga 
förhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör eller någon 
honom närstående lider men om uppgiften röjs.  

Sekretess gäller i specialpedagogisk stödverksamhet för uppgift om 
enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller 
någon honom närstående lider men om uppgiften röjs. 
 

Sekretess gäller hos Statens 
skolverk i verksamhet som avser 
tillsyn över utbildning vid skolor 
med enskild huvudman (fristående 
skolor) för uppgift som härrör från 
skolans elevvårdande verksamhet 
och som gäller enskilds personliga 
förhållanden, om det inte står klart 
att uppgiften kan röjas utan att den 
som uppgiften rör eller någon 
honom närstående lider men. 
Samma sekretess gäller i nämnda 
tillsynsverksamhet för uppgift som 
hänför sig till en fråga om 
tillrättaförande av elev eller 
skiljande av elev från vidare 
studier. Sekretessen enligt detta 
stycke gäller dock inte Statens 
skolverks beslut i ett ärende. 
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Sekretess gäller i skolbarnsomsorgen för uppgift som hänför sig till 
psykologisk undersökning eller behandling och för uppgift om enskilds 
personliga förhållanden hos psykolog eller kurator, om det inte står klart 
att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon honom 
närstående lider men. Sekretess gäller i samma verksamhet för annan 



 

uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den 
enskilde eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs. 
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I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio 
år. 

45  § 
 Sekretess gäller i Statens 

skolverks verksamhet med tillsyn 
för uppgift om enskilds personliga 
förhållanden, om det kan antas att 
den enskilde eller någon 
närstående lider men om uppgiften 
röjs. 

Sekretessen gäller inte Statens 
skolverks beslut i ett ärende. 

I fråga om uppgift i allmän 
handling gäller sekretessen i högst 
sjuttio år. 

 

Nuvarande lydelse 
 

16 kap. 

1 § 

Att friheten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 2 § 
yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter i vissa 
fall är begränsad framgår av 7 kap. 3 § första stycket 1 och 2, 4 § 1–8 
samt 5 § 1 och 3 tryckfrihetsförordningen och av 5 kap. 1 § första stycket 
samt 3 § första stycket 1 och 2 yttrandefrihetsgrundlagen. De fall av 
uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt, i vilka nämnda frihet enligt 7 
kap. 3 § första stycket 3 och 5 § 2 tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 
§ första stycket och 3 § första stycket 3 yttrandefrihetsgrundlagen i övrigt 
är begränsad, är de där tystnadsplikten följer av 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

3. denna lag enligt 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

7 kap. 40 §         såvitt avser uppgift om annat 
                                      än verkställigheten av beslut om 
                                    vård utan samtycke 
8 kap. 3 §, 4 § andra stycket första  
meningen, 5 § första stycket 
2 eller 6 § första stycket 2 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
 

Föreslagen lydelse 
 

16 kap. 

1 § 
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Att friheten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 2 § 
yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter i vissa 
fall är begränsad framgår av 7 kap. 3 § första stycket 1 och 2, 4 § 1–8 
samt 5 § 1 och 3 tryckfrihetsförordningen och av 5 kap. 1 § första stycket 
samt 3 § första stycket 1 och 2 yttrandefrihetsgrundlagen. De fall av 
uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt, i vilka nämnda frihet enligt 7 
kap. 3 § första stycket 3 och 5 § 2 tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 



 

§ första stycket och 3 § första stycket 3 yttrandefrihetsgrundlagen i övrigt 
är begränsad, är de där tystnadsplikten följer av 
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– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

3. denna lag enligt 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

7 kap. 40 §    såvitt avser uppgift om annat 
                                                                än verkställigheten av beslut om 
                                                                vård utan samtycke 

 
 

7 kap. 45 §     såvitt avser uppgift som hänför 
                                                        sig till annat än betyg eller omdöme 
                                                                        avseende studieresultat eller 
           ärende om tillrättaförande av 
                                                       elev eller skiljande av elev från 

                                                                   vidare studier 
8 kap. 3 §, 4 § andra stycket första 
meningen, 5 § första stycket 
2 eller 6 § första stycket 2 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 i fråga om 7 kap. 9 § sjätte 
stycket och 45 § samt 16 kap. 1 §. I övrigt träder lagen i kraft den… 
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Sammanställning av remissyttranden över 
betänkandet Sekretess i elevernas intresse (SOU 
2003:103) 

Remissinstanser 

 
Remissyttranden har inkommit från Riksdagens ombudsmän (JO), 
Hovrätten över Skåne och Blekinge, Kammarrätten i Stockholm, 
Justitiekanslern (JK), Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse (SIS), 
Statens institut för särskilt utbildningsstöd (SISUS), Barnombudsmannen 
(BO), Datainspektionen, Riksrevisionen, Statskontoret, Statens skolverk, 
Myndigheten för skolutveckling, Specialpedagogiska institutet, 
Specialskolemyndigheten, Lärarhögskolan i Stockholm, Uppsala 
universitet, Riksarkivet, Ale kommun, Aneby kommun, Gävle kommun, 
Göteborgs stad, Helsingborgs kommun, Kungsbacka kommun, Malmö 
stad, Mora kommun, Nyköpings kommun, Sollefteå kommun, Solna 
stad, Stockholms stad, Uppsala kommun, Vallentuna kommun, Västerås 
stad, Akademikerförbundet SSR, Friskolornas riksförbund, Sveriges 
Vägledarförening, Landstingsförbundet, Lärarförbundet, Lärarnas 
Riksförbund, Riksföreningen för skolsköterskor, Sveriges Akademikers 
Centralorganisation (SACO), Svenska kommunförbundet, Svenska 
förbundet för specialpedagogik, Svenska journalistförbundet, Sveriges 
skolkuratorers förening, Tidningsutgivarna, Sveriges psykologförbund, 
Sveriges Radio AB, Sveriges skolledarförbund, Sveriges Television AB, 
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO), Vårdförbundet och 
Nämnden för Rh-anpassad utbildning 

Därutöver har spontana remissvar inkommit från Svenska 
Skolläkarföreningen, Rosenborg- och Majtorpskolan i Södertälje samt 
Sveriges sjukhuslärarförening (SSL) 
 
 
Inledande synpunkter 
 
Hovrätten över Skåne och Blekinge, Statskontoret, Statens 
institutionsstyrelse (SIS), Specialskolemyndigheten, Uppsala kommun, 
Kungsbacka kommun, Malmö stad, Vallentuna kommun, Sveriges Radio 
AB, Sveriges Television AB och Sveriges Skolledarförbund har inget att 
invända 
 
Riksrevisionen och Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO) 
har avstått från att yttra sig 
 
 
Övergripande synpunkter 
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Kammarrätten i Stockholm har inget att erinra mot att det i 7 kap. 1 § 
införs en sekretessbrytande regel av föreslagen innebörd. Regeln bör 
emellertid utformas på följande sätt “Utan hinder av sekretess enligt 
denna paragraf får uppgift…” 
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Vidare anser domstolen att beträffande 7 kap. 9 § bör beskrivningen av 
den verksamhet i vilken sekretessen skall gälla flyttas så att den står i 
anslutning till de olika skolformerna i paragrafens inledningen så att man 
följer sekretessbestämmelsernas allmänna uppläggning.  

 
Specialpedagogiska institutet, Myndigheten för skolutveckling, 

Lärarhögskolan i Stockholm, Ale kommun, Gävle kommun, Nyköpings 
kommun, Solna Stad, Svenska skolläkareförening (SSLF), 
Lärarförbundet, Svenska förbundet för Specialpedagogik, Sveriges 
Vägledarförening och Sveriges skolkuratorers förening efterlyser en 
belysning av sekretessreglerna i föreskolverksamheten, inom 
vuxenutbildningen och inom fristående skolor. Framförallt är behovet 
stort vid övergången mellan förskoleverksamhet, förskoleklass, 
skolbarnsomsorg och skola.  
 

Barnombudsmannen (BO) anser att utredningen haft fel utgångspunkt. 
Utredaren har, enligt ombudsmannen, i första hand undersökt om 
gällande sekretessregler ställer hinder i vägen för samverkan mellan olika 
verksamhetsgrenar i skolan. Utredaren borde i stället ha utgått från 
huruvida gällande regler ger ett tillräckligt skydd för elevernas integritet 
och privatliv.   

 
Lärarnas riksförbund anser att en kraftig förändring bör företas vad 

gäller reglerna kring sekretessfrågorna i skolans verksamhet. Förbundet 
anser därför att en utredning tillsätts för att utreda frågor kring 
likvärdighet vad gäller allmänna handlingars offentlighet och sekretess i 
såväl kommunala skolor som fristående skolor. 

 
Socialstyrelsen tillstyrker utredningens förslag att en ny 

sekretessbrytande bestämmelse införs som innebär att uppgifter kan 
lämnas inom samma skolmyndighet, om uppgiften behövs för att en elev 
skall få nödvändigt stöd. Dock anser myndigheten att denna bestämmelse 
bör placeras i sekretesslagens 14 kapitel och inte som föreslagits i kapitel 
7. 

 
Skolverket anser att det bör övervägas att en skolsekretessbestämmelse 

införs som är mer lik skolbarnsomsorgen och omfattar alla uppgifter om 
en elevs personliga förhållanden. Det bör således inte ställas några krav 
på att de samtidigt skall kunna knytas till den elevvårdande 
verksamheten. Ifall en sådan bestämmelse införs är det viktigt att 
bestämmelsen inte får den konsekvensen att även uppgifter som 
studieresultat slutat och frånvaro kommer att sekretessbeläggas.  
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Friskolornas riksförbund anser att utredningen inte har beaktat 
fristående skolors behov av att innan en elev tas emot i skolan få tillgång 
till personliga uppgifter som behövs för att den fristående skolan skall 
kunna fullgöra sin skyldighet att ge elever nödvändigt stöd.  
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kan det därför vara lämpligt att rektor omfattas av sekretess med omvänt 
skaderekvisit. Föreningen anser vidare att det behövs ett förtydligande 
när personal anställda av socialförvaltningen arbetar inom skolan och 
tillsammans med skolans särskilda elevvårdspersonal, för att undvika 
missförstånd och misstroende.  

 
Barnombudsmannen (BO), Uppsala universitet, Lärarhögskolan i 

Stockholm, Arneby kommun, Mora kommun, Solna Stad, Stockholms 
Stad, Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) och Lärarförbundet 
anser att det viktigt att utbildningsinsatser om sekretessen i skolans 
verksamhet verkligen kommer till stånd ute i kommunerna.  

 
Göteborgs stad anser till skillnad mot kommittén att generella 

anvisningar, angående dokumentation samt hantering av framför allt 
allmänna handlingar, bör utfärdas på nationell nivå.  

 
Statens institut för särskilt utbildningsstöd (SISUS) och Nämnden för 

Rh-anpassad utbildning tillstyrker förslagen i allmänhet men konstaterar 
att frågan om sekretess vid särskilda antagningsnämnder inte har 
behandlats i betänkandet.  

 
Akademikerförbundet SSR är positiva till kommitténs förslag men 

tillägger att det finns behov om utbildning för skolans personal kring 
anmälningsplikt enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen.  

 
Riksarkivet har inga invändningar mot förslaget men anser att en del 

förtydligande rörande vilka dokument som får överlämnas och gallring 
behövs med hänvisning till arkivlagen.  

 
Riksföreningen för Skolsköterskor anser att det behövs stöd och 

vägledning för hur uppgifter i journaler skall behandlas. Detta gäller i 
vilka fall och i vilka åldrar som man har rätt att mot en elevs vilja ta 
kontakt med föräldrar. Journalerna kan innehålla uppgifter exempelvis 
om barnets sexualitet som skulle vara integritetskränkande att lämna ut.   

 
Sveriges Sjukhuslärarförening (SSL) anser att det är angeläget att de 

regler om sekretess och dokumentation som blir att aktuella före 
sjukhusskolan får en ändamålsenlig reglering grundad i patientsäkerheten 
och att erbjuda eleverna en medicinskt säker utbildning, en utbildning 
som i flertalet fall omfattas av skolplikten. Föreningen anser även 
sjukhusskolan i förhållande till hemskolan kunna ses som samma 
verksamhetsområde i sekretslagstiftningens mening.  
 
 

Förslag till ändring av skolsekretessen 
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Utredningen föreslår att det i dag förekommande begreppet sekretess 
hos psykolog eller kurator (den särskilda elevvården) skall ersättas med 
sekretess i elevhälsoverksamhet som avser psykologisk, social eller 
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specialpedagogisk insats eller omvårdnad. Även specialpedagoger skall 
alltså omfattas av vad som i dag benämns särskild elevvård. Begreppet 
sekretess i elevvårdande verksamhet i övrigt skall ersättas med sekretess 
i särskild elevstödjande verksamhet i övrigt. Begreppet 
elevhälsoverksamhet skall alltså i sekretesslagen vara förbehållet den 
verksamhet som bedrivs av elevhälsans personal. Begreppet elevvård 
skall inte alls förekomma i lagen.  

Sekretess skall gälla i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, specialskolan och sameskolan samt 
i en kommunal riksinternatskola, för uppgift om enskilds personliga 
förhållanden i sådan elevhälsoverksamhet som avser psykologisk, social 
eller specialpedagogisk insats eller omvårdnad, om det inte står klart att 
uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon 
närstående lider men. Sekretess skall gälla inom samma område för 
uppgift om enskilds personliga förhållanden i särskild elevstödjande 
verksamhet i övrigt, om det kan antas att den som uppgiften rör eller 
någon närstående lider men om uppgiften röjs. 

Sekretessen skall inte gälla beslut i ärende om insatser i 
elevhälsoverksamhet eller annan särskild elevstödjande verksamhet. 

 
Socialstyrelsen, Barnombudsmannen (BO), Svenska 

skolläkareförening (SSLF) och Sveriges Psykologförbund anser att 
skolpsykologer bör omfattas av hälso- och sjukvårdssekretessen i 7 kap. 
1 § sekretesslagen.  

Socialstyrelsen anser även att ett alltför svagt sekretesskydd kan 
komma att påverka kvaliteten på den vård som ges och patienternas 
säkerhet.  

Slutligen anser styrelsen att begreppet omvårdnad bör utgå ur 
lagtexten. Om det skall kvarstå måste det klargöras vad som avses med 
begreppet och vilka personalkategorier inom den särskilda elevvården 
som skall utföra omvårdnadsåtgärder.  

 
Datainspektionen anser att det bör klargöras hur bestämmelserna i 

vårdregisterlagen (1998:544) förhåller sig till den föreslagna 
sekretessbrytande bestämmelsen.  

 
Myndigheten för skolutveckling tillstyrker utredningens förslag i den 

del som rör elevhälsans arbete. Myndigheten vill dock föreslå att 
sekretessen inom all övrig skolverksamhet skall motsvara den som gäller 
för skolbarnsomsorgen i enlighet med 7 kap. 9 § sjunde stycket 
sekretesslagen.   

 
Lärarhögskolan i Stockholm vill framhålla att studie- och 

yrkesvägledare i huvudsak är en pedagogisk verksamhet och anser i 
motsats till utredarna att studie- och yrkesvägledare bör ingå i elevhälsan 
och ha samma grad av sekretess som specialpedagoger.  
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Lärarhögskolan i Stockholm delar med vissa reservationer 
uppfattningen att specialpedagoger inlemmas i den grupp av personal 
som får en stängare sekretess men samtidigt ges möjlighet att på etisk 
grund och utan sekretesshinder samverka med den personal i skolan som 



 

föreslås tillhöra den särskilda elevstödjande verksamheten i övrigt. 
Reservationen gäller risken att den specialpedagogiska kompetensen 
inom elevhälsan får stå tillbaka för medicinska och kurativa 
individriktade åtgärder, därför att begreppet elevhälsa för tankarna till 
medicin och bilogi i stället för pedagogik.  

Prop. 2004/05: 
Bilaga 14 

 
Skolverket är tveksamt till utredningens uppfattning att sekretess 

endast skall gälla för uppgift om enskilds personliga förhållanden i sådan 
elevhälsoverksamhet som avser psykologisk, social eller 
specialpedagogisk insats eller omvårdnad samt uppgift om enskilds 
personliga förhållande i särskilt elevstöjande verksamhet i övrigt.  
Möjligheten till integritetsskydd bör istället avgöras med hänsyn till 
uppgiftens karaktär, med undantag för beslut i ärenden om insatser i 
elevhälsoverksamhet eller särskilt elevstödjande verksamhet. För 
uppgifter i beslut bör alltid offentlighet gälla.  

 
Svenska förbundet för Specialpedagogik, Lärarförbundet, 

Tjänstemännens Centralorganisation (TCO), Aneby kommun och 
Västerås stad är positiva till de föreslagna förändringarna i 
sekretesslagen är bra.  

 
Ale kommun, Göteborgs stad och Helsingborgs stad anser att alla som 

arbetar inom elevhälsan i sekretesshänseende skall omfattas av den 
strängare sekretessen.  

 
Vårdförbundet anser att den gällande lagstiftningen rörande sekretess 

rörande omvårdanden och skolhälsovården i fortsättningen ska regleras 
av nu gällande lagstiftning.  

 
Skolverket, Ale kommun och Sollefteå kommun är positiv till att även 

specialpedagoger omfattas av särskild sekretess  
 
Uppsala universitet anser att om en sekretessbrytande bestämmelse 

ändock beslutas bör inte utredningens förslag om att ”begränsning till 
vissa personalkategorier vore olämpligt” genomföras. För att kunna agera 
innan samtycke inhämtats bör informationen begränsas till utbildad 
specialpedagog eller av rektor utsedd person.  
 

 

 

Förslag till ändring av hälso- och sjukvårdssekretessen 
 
Utredningen föreslår att i sekretesslagens bestämmelser om sekretess 
inom hälso- och sjukvård skall begreppet elevhälsoverksamhet som avser 
medicinsk insats eller omvårdnad införas för att avgränsa den del av 
elevhälsan som motsvarar dagens skolhälsovård från annan hälso- och 
sjukvård. Utredaren föreslår även att, utan hinder av hälso- och 
sjukvårdssekretess skall uppgift om enskild få lämnas från 
elevhälsoverksamhet som avser medicinsk insats eller omvårdnad till 
annan elevhälsoverksamhet eller särskild elevstödjande verksamhet i 
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övrigt inom samma myndighet, om uppgiften behövs för att en elev skall 
få nödvändigt stöd. 

Prop. 2004/05: 
Bilaga 14 

 
Arneby kommun avstyrker förslaget att skolläkare och skolsköterskor i 
vissa fall skall kunna lämna över sekretessbelagda uppgifter till 
skolpsykolog och skolkurator. Kommunen anser att förslaget inte 
tillräckligt mycket tar hänsyn till elevers och vårdnadshavares integritet.   

 
Skolverket är positivt till förslaget men anser att uppgifter också bör 

kunna lämnas till lärare och rektor om uppgifterna behövs för att eleven 
skall få nödvändigt stöd. Skolverket vill dock betona vikten av att en 
sådan sekretessbrytande bestämmelse endast används i rena 
undantagsfall där det verkligen är påkallat att hjälpa en enskild elev i 
stort behov av stöd och där samtycke av något skäl inte kan inhämtas.  

 
Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet anser att även om 

det är nödvändigt att byta ut det nu gällande begreppet skolhälsovård till 
det mer otympliga begreppet elevhälsans medicinska gren, så är det lite 
opraktiskt i allmänt språkbruk. 

Vidare anser förbunden att det är positivt att elevhälsans medicinska 
verksamhetsgren skall kunna lämna uppgifter till övrig skolpersonal som 
arbetar med elevhälsa eller annan särskild elevstödjande verksamhet är 
bra eftersom förbunden tror att det skulle öka möjligheterna för enskilda 
elever att få hjälp och stöd. Dock är det viktigt att skiljelinjen i 
sekretesshänseende kvarstår och att det är elevhälsans medicinska gren 
prövar om det finns behov av att lämna ut uppgifter.  

 
Sollefteå kommun, Tjänstemännens Centralorganisation (TCO), 

Västerås stad och Tidningsutgivarna är positiva till förslaget men vill 
understryka kravet om att bestämmelsen (i 7 kap. 1 §) tillämpas 
restriktivt och att man i första hand skall söka inhämta samtycke.  

 
Barnombudsmannen (BO), Svenska skolläkareförening (SSLF) och 

Lärarhögskolan i Stockholm stödjer inte utredningens förslag att tunna ut 
sekretesskyddet inom det medicinska området genom att tillåta att 
medicinsk sekretess bryts för att eleven skall få stöd i skolan, utan anser 
att skolhälsovården skall kvarstå under hälso- och sjukvårdslagens 
sekretessbestämmelser.  
 
Sekretess hos Skolverket 
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Utredningen föreslår att sekretess skall gälla hos Skolverket i dess 
verksamhet med tillsyn för uppgift om enskilds personliga förhållanden, 
om det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men om 
uppgiften röjs. Sekretessen skall inte gälla beslut i ett ärende. 
Tystnadsplikt som bryter meddelarfrihet skall gälla för uppgifter som är 
sekretessbelagda i Skolverkets tillsynsverksamhet. Undantag skall dock 
göras för uppgifter som hänför sig till dels betyg eller skriftligt omdöme 
om studieprestation, dels ärende om tillrättaförande av elev eller 
skiljande av elev från vidare studier. Den särskilda bestämmelsen i 7 
kap. 9 § sjätte stycket sekretesslagen om sekretess hos Skolverket för 



 

uppgifter från fristående skolor skall som en följd av förslagen upphöra 
att gälla. 

Prop. 2004/05: 
Bilaga 14 

 
Justitiekanslern (JK) instämmer i bedömningen att det finns ett behov av 
att genomföra de föreslagna lagändringarna avseende sekretess vid 
Skolverkets tillsynsverksamhet. 

 
Riksdagens ombudsman (JO) anser att det bör övervägas om fördelen 

med att kunna tillämpa en generell sekretessbestämmelse i Skolverkets 
tillsynsverksamhet skall tillmätas sådan avgörande vikt som utredningen 
synes ha gjort när detta samtidigt får konsekvensen att det sekretesskydd 
som följer av bestämmelsen i 13 kap. 1 § delvis urholkas. Den 
omständigheten att vissa uppgifter som i dag är offentliga hos 
skolmyndigheterna skulle nu tvärtom enligt förslaget bli 
sekretesskyddade hos myndigheten torde inte föranleda några problem i 
den praktiska tillämpningen. Det kan naturligtvis ändå diskuteras om den 
föreslagna lagtekniska lösningen är lämplig från principiell 
utgångspunkt.  

Vidare anser JO att det möjligen från principiella utgångspunkter kan 
framstå som något långtgående att, som föreslås i betänkandet, 
kvalificerad tystnadsplikt skulle gälla generellt i verkets 
tillsynsverksamhet (bortsätt från vissa undantag).   

 
Socialstyrelsen avstyrker förslaget. Styrelsen förordar istället en annan 

lösning som innebär att samtliga bestämmelser som rör sekretess vid 
Skolverkets tillsyn samlas i en ny paragraf i sekretesslagen. En 
bestämmelse med ett rakt skaderekvisit föreslås omfatta uppgifter som 
lämnas av enskilda fysiska personer. För uppgifter som kommer in från 
fristående skolor och från myndigheter bör bestämmelser liknande de 
som gäller idag vara tillämpliga.  

 
Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet är positiva till 

förslaget eftersom många i allmänheten redan i dag torde tro att sådan 
sekretess gäller.    

 
Kammarrätten i Stockholm, Myndigheten för skolutveckling, 

Lärarhögskolan i Stockholm, Skolverket, Gävle kommun, Mora kommun, 
Sollefteå kommun, Västerås stad, Lärarförbundet och Lärarnas 
riksförbund är positiva till förslaget. 

 
Journalistförbundet är inte övertygat om att Skolverkets påstådda 

svårighet att i dag fullgöra sin tillsynsverksamhet väger över med 
nackdelarna med en utvidgad sekretess på området. Den 
intresseavvägning som alltid skall göras vid utvidgningar av sekretess 
innebär således i detta fall att sekretess inte ska införas. Förbundet 
avvisar därför utredningens förslag i denna del.  
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Göteborgs stad är positiv till att sekretess införs vid Skolverkets tillsyn 
men anser att uppgifter som lämnats till skolverket som avser 
psykologisk, social eller specialpedagogisk insats eller omvårdnad bör 
även hos Skolverket behandlas med omvänt skaderekvisit.  



 

 Prop. 2004/05: 
Bilaga 14 Tidningsutgivarna är positiva till förslaget i och med att den föreslagna 

bestämmelsen är försedd med ett rakt skaderekvisit.  
 
Friskolornas riksförbund är positivt till kommitténs förslag men vill 

dock påpeka att det i ett tillsynsärende som grundar sig på en anmälan 
från en enskild kan vara svårt för berörd skola att yttra sig om påstådda 
brister i verksamheten på skolan, i fall man  på grund av sekretesskyddet 
inte kan få del av samtliga omständigheter som ligger till grund för 
anmälningen.  

 
Solna Stad är positivt till förslaget men menar dessutom att 

Skolverkets ställningstagande bör i principiellt viktiga fall offentliggöras 
efter avidentifiering av såväl den enskilda som huvudmannen.  
 
Ikraftträdandet 

 
Utredningen föreslår att bestämmelsen om sekretess i Skolverkets 
tillsynsverksamhet (7 kap. 45 §) och de därtill hörande ändringarna av 
sekretesslagen (7 kap. 9 § sjätte stycket och 16 kap. 1 §) skall träda i 
kraft den 1 januari 2005. De förslag till ändringar i sekretesslagen som 
rör sekretess inom elevhälsan (7 kap. 9 § första och andra styckena) och 
sekretessgenombrott inom hälso- och sjukvården (7 kap. 1 §) skall träda 
i kraft samtidigt med de materiella förändringar avseende elevhälsan 
som övervägs inom ramen för Regeringskansliets beredning av en ny 
skollag. 

 
Västerås stad är positiv till förslaget 
 

Personuppgiftslagen 
 

Utredningens bedömning är att de möjligheter som skolmyndigheterna 
med stöd av personuppgiftslagstiftningen har att behandla 
personuppgifter avseende enskilda elever vid handläggning av 
elevvårdsärenden eller vid annan ärendehantering är tillräckliga för 
skolornas behov. I allmän elevadministration och annat faktiskt 
handlande har skolmyndigheterna i och för sig begränsade möjligheter 
att meddirekt stöd av personuppgiftslagstiftningen behandla de från 
integritetssynpunkt känsliga personuppgifter om framför allt hälsa som 
kan behövas för verksamheten. Någon särskild reglering är emellertid 
inte nödvändig, utan behoven kan tillgodoses genom inhämtande av 
elevers eller vårdnadshavares samtycke. 

 
Barnombudsmannen (BO), Datainspektionen, Mora kommun, Sollefteå 
kommun, Lärarförbundet, Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) 
och Tidningsutgivarna delar utredningens bedömning.  
 

Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet förordar inte 
någon lagändring av personuppgiftslagen men anser att frågan behöver 
följas.  
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 Prop. 2004/05: 
Bilaga 14  

Kostnader  
 

Utredningens bedömning är att de lämnade förslagen i huvudsak är en 
följd av att materiella förändringar i skollagstiftningen föreslås i annan 
ordning och de innebär i sig inga kostnadsökningar. 

 
Solna Stad, Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet anser 
tvärtemot utredningen att förslaget är kostnadsdrivande då det kommer 
att krävas utbildningsinsatser för personalen.  
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Bilaga 15 Bilaga 15 

Sammanfattning av promemorian Internationella 
skolor och annan internationellt inriktad utbildning i 
Sverige (U2004/2874/S). 

Regeringen beslutade i februari 1999 att tillsätta en parlamentarisk 
kommitté för att göra en översyn av skollagstiftningen. Kommittén har 
presenterat sina förslag i betänkandet Skollag för kvalitet och 
likvärdighet (SOU 2002:121). I betänkandet har bland annat lämnats 
förslag som avser internationella skolor och rätten till utbildning för barn 
till utländska beskickningsmedlemmar. För att komplettera 
skollagskommitténs betänkande i vissa delar tillsattes en arbetsgrupp 
inom Utbildningsdepartementet med uppdraget att göra en översyn av 
regelverket om internationella skolor. Arbetsgruppen hade som 
principiell utgångspunkt att lämna förslag som skapar enhetlighet i 
tillämpningen i förhållande till regelverket i övrigt för olika skolformer 
och huvudmän. Arbetsgruppen anser att en omedelbar tillämpning av 
dessa principer i olika utsträckning kan påverka huvudmännens 
nuvarande verksamhet och föreslår därför att en successiv övergång sker 
till ett eventuellt nytt regelsystem.  

Nedan redovisas i korthet en sammanfattning av de förslag som 
arbetsgruppen lämnade. 

Arbetsgruppen föreslog att som villkor för att en internationell skola 
skall godkännas och/eller förklaras berättigad till bidrag skall krävas att: 

− regeringen, efter ansökan från skolan, även fortsättningsvis för varje 
skola och utbildning skall fastställa det högsta antalet årselevplatser 
som får ligga till grund för beräkning av statsbidrag, 

− utbildningen följer ett annats lands läroplan eller en internationell 
läroplan och internationella kursplaner med en rimlig anpassning till 
svenska förhållanden och att utbildningen även fortsättningsvis som 
helhet är likvärdig med grundskolans samt med gymnasieskolans,  

− skolans allmänna mål och värdegrund inte strider mot de allmänna 
mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga 
skolväsendet,  

− skolan erbjuder skolhälsovård som motsvarar den som ges åt eleverna 
inom motsvarande skolform inom det offentliga skolväsendet och att 
elever som har svårigheter i skolarbetet erbjuds särskilt stöd, samt 

− att skolan ger vårdnadshavare och elever tydlig information om den 
internationella skolans innehåll och inriktning mot fortsatta studier 
utomlands samt om vilka konsekvenser detta kan få vid fortsatt 
skolgång i en svensk skola, 

− möjligheten att ta ut avgifter för verksamheten skall kvarstå och 
fastställas i skollagen, 

− den kommun där en internationell grundskola är belägen skall ha rätt 
till insyn i verksamheten, 
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− internationella grund- och gymnasieskolor skall vara skyldiga att 
årligen upprätta en kvalitetsredovisning som utgår från den 
internationella skolans läroplan och kursplaner, samt 



 

Bilaga 15 Vidare föreslog arbetsgruppen att: 

− en internationell skola på grundskolenivå vid mottagande av en elev 
skall göra en noggrann prövning av elevens skäl att gå i den aktuella 
skolan,  

− för elever i internationella skolor skall bidrag lämnas av 
hemkommunen för en folkbokförd elev från och med höstterminen 
det år som eleven fyller 6 år och för folkbokförda gymnasieelever. 
Bidraget för en internationell skola på grundskolenivå bör bestämmas 
med hänsyn till skolans åtagande och elevens behov på samma 
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de 
egna grundskolorna. För en internationell skola på gymnasienivå 
föreslås ersättning utgå enligt Statens skolverkes föreskrift om bidrag 
för elever vid fristående gymnasieskolor,  

− statsbidrag skall kunna utgå för elever i internationella skolor som 
inte är folkbokförda. Av den redovisning som skall lämnas till Statens 
skolverk skall framgå av vilka skäl eleverna får sin utbildning vid 
skolan, 

− i Statens skolverks beslut om rätt till bidrag för en internationell skola 
från en kommunal huvudman skall anges det högsta antal elever 
bidragsrätten omfattar, samt att 

− att nuvarande tillstånd för Tyska skolan och Lycée Français Saint 
Louis att utfärda svenskt slutbetyg skall omprövas av regeringen om 
ett system med ämnesbetyg införs i gymnasieskolan. 

För det offentliga skolväsendet föreslog arbetsgruppen att: 

− kommunala skolor som bedriver tvåspråkig undervisning och skolor 
som bedriver undervisning på engelska för elever som vistas i Sverige 
under en begränsad tid skall anmäla detta till Statens skolverk. 
Kommuner som anordnar sådan undervisning på engelska skall kunna 
tillämpa Primary Years Programme, vilket i sådana fall skall anges i 
anmälan till Skolverket,  

− kommuner som är auktoriserade av International Baccalaureate 
Organization skall kunna utfärda betyg/skriftliga omdömen enligt 
Primary Years Programme och Middle Years Programme till elever 
som flyttar utomlands under skoltiden, samt  

− att Statens skolverk bör få i uppdrag att följa upp och utvärdera 
fristående skolor med språklig inriktning. 
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Bilaga 16 Bilaga 16 

Författningsförslag i promemorian Internationella 
skolor och annan internationell utbildning i Sverige 
(U2004/2874/S) 

1.1 Förslag till lag om ändring i skollagen 

(1985:1100) 

Härigenom föreskrivs i fråga om skollagen (1985:1100)  
dels att 9 kap. 5, 11, 13, 14 och 17 §§ skall ha följande lydelse, 
dels att det i lagen skall införas fyra nya bestämmelser, 9 kap.  

5 a, 6 b, 8 d och 8 e §§, av följande lydelse. 
 

  
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
9 kap. 

 
 5 § 

 
Den som endast för en kortare tid är bosatt i landet eller den som har 

andra skäl att få utbildning i en internationell skola får fullgöra sin 
skolplikt i en sådan skola, om skolan är godkänd för ändamålet av 
Statens skolverk. Detta gäller dock inte sådana barn som avses i 3 kap. 3 
§ andra och tredje styckena. 

Med internationell skola 
avses en fristående skola som 
har en annan internationell 
inriktning än den som får 
finnas i grundskolan eller i en 
fristående skola som motsvarar 
grundskolan. För 
godkännande krävs att skolans 
utbildning som helhet 
betraktad är likvärdig med 
grundskolans. Skolan skall 
förmedla kunskaper och 
färdigheter som underlättar 
fortsatt skolgång utomlands. 
Undervisning i svenska 
språket och om svenska 
förhållanden skall meddelas i 
den omfattning som de i landet 
för kortare tid bosatta 
eleverna behöver. 

Med internationell skola 
avses vid tillämpningen av 
denna paragraf en fristående 
skola som har en annan 
internationell inriktning än den 
som får finnas i grundskolan 
eller i en fristående skola som 
motsvarar grundskolan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Regeringen får medge att en internationell skola tar emot andra barn än 
sådana som avses i första stycket för att de skall fullgöra skolplikten vid 
skolan. 

Bilaga 16 

 
 



 

 Bilaga 16 
 Vid mottagande av en elev 

skall skolan pröva elevens skäl 
att få sin utbildning vid skolan. 

 
5 a § 

 

 
 

 En internationell skola som 
avses i 5 § skall godkännas 
enligt 5 § första stycket om  

1. utbildningen följer ett 
annat lands läroplan och 
kursplaner eller en 
internationell läroplan och 
internationella kursplaner, 
med en rimlig anpassning till 
svenska förhållanden samt 
utbildningen som helhet är 
likvärdig med grundskolans,  

2. skolans allmänna mål och 
värdegrund inte strider mot de 
allmänna mål och den 
värdegrund som gäller för 
utbildning inom det offentliga 
skolväsendet,  

3. skolan förmedlar 
kunskaper och färdigheter som 
underlättar fortsatt skolgång 
utomlands,  

4. undervisning i svenska 
språket och om svenska 
förhållanden ges i den 
omfattning som de i landet för 
kortare tid bosatta eleverna 
behöver,  

5. elever som har 
svårigheter i skolarbetet 
erbjuds särskilt stöd, 

6. skolan erbjuder sådan 
skolhälsovård som skall 
erbjudas inom grundskolan,  

7. elevavgiften vid skolan är 
skälig med hänsyn till rimliga 
kostnader för verksamheten, 
eventuella bidrag och 
omständigheterna i övrigt, 

8. skolan är öppen för alla 
som enligt denna lag får 
fullgöra sin skolplikt vid 
skolan och urvalet, om det inte 
finns platser till alla behöriga 



 

sökande, sker efter grunder 
som är godkända av Statens 
skolverk, samt 

9. skolan ger vårdnads-
havare och elever tydlig 
information om den 
internationella skolans inne-
håll och inriktning mot 
fortsatta studier utomlands 
samt om vilka konsekvenser 
detta kan innebära vid fortsatt 
skolgång i det svenska 
offentliga skolväsendet för 
barn och ungdom. 

I beslutet om godkännande 
skall anges det högsta antal 
elever godkännandet omfattar. 

Bilaga 16 

 
6 b § 

 

 
 

 En godkänd internationell 
skola som avses i 5 § skall av 
Statens skolverk förklaras 
berättigad till sådant bidrag 
som avses i tredje stycket. 

För att en nystartad skola 
skall ha rätt till bidrag gäller 
att skolan har ansökt om att 
bli godkänd före den 1 april 
kalenderåret innan skolan 
startar. Motsvarande gäller, 
om en skola har godkänts för 
utbildning för vissa årskurser 
och ansöker om att bli 
godkänd för ytterligare 
årskurser. 

För varje i landet 
folkbokförd elev som genom-
går utbildning i skolan lämnas 
bidrag av hemkommunen från 
och med höstterminen det år 
eleven fyller 6 år. Bidraget 
skall bestämmas med hänsyn 
till elevens behov och efter 
samma grunder som 
kommunen tillämpar vid 
fördelning av resurser till de 
egna grundskolorna. Om en 
elev har ett omfattande behov 
av särskilt stöd, är kommunen 
inte skyldig att lämna bidrag 



 

för det särskilda stödet, om 
betydande organisatoriska 
eller ekonomiska svårigheter 
uppstår för kommunen.  

Om inte kommunen och 
skolan har kommit överens om 
annat, skall bidraget beräknas 
för ett bidragsår i sänder. 
Varje bidragsår börjar den   
1 januari. 
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8 d § 
 

 
 

 Om en internationell skola 
lämnar gymnasial utbildning 
som har en annan 
internationell inriktning än 
den som får finnas i 
gymnasieskolan eller vid en 
fristående skola som 
motsvarar gymnasieskolan 
skall Statens skolverk förklara 
skolan berättigad till sådant 
bidrag som avses i 8 e §. 
Förklaring får dock lämnas 
endast om 

1. utbildningen följer ett 
annat lands läroplan och 
kursplaner eller en inter-
nationell läroplan och 
internationella kursplaner, 
med en rimlig anpassning till 
svenska förhållanden samt 
utbildningen som helhet är 
likvärdig med 
gymnasieskolans, 

2. skolans allmänna mål och 
värdegrund inte strider mot de 
allmänna mål och den 
värdegrund som gäller för 
utbildning inom det offentliga 
skolväsendet, 

3. skolan förmedlar kun-
skaper och färdigheter som 
underlättar fortsatta studier 
utomlands, 

4. undervisning i svenska 
språket och om svenska 
förhållanden ges i den 
omfattning som de i landet för 
kortare tid bosatta eleverna 



 

Bilaga 16 behöver, 
5. elever som avses i 8 e § 

första stycket, vilka har svårig-
heter i skolarbetet erbjuds 
särskilt stöd,  

6. skolan erbjuder elever 
som avses i 8 e § första stycket 
sådan skolhälsovård som skall 
erbjudas inom 
gymnasieskolan,  

7. elevavgiften vid skolan 
för sådana elever som avses i 
8 e § första stycket, är skälig 
med hänsyn till rimliga 
kostnader för verksamheten, 
eventuella bidrag och 
omständigheterna i övrigt, 
8. skolan är öppen för alla 
sådana elever som avses i   
8 e § första stycket och 
urvalet, om det inte finns 
platser till alla sådana 
behöriga sökande, sker efter 
grunder som är godkända av 
Statens skolverk, samt 

9. skolan ger sådana elever 
som avses i 8 e § första 
stycket, och deras 
vårdnadshavare tydlig 
information om den 
internationella skolans 
innehåll och inriktning mot 
fortsatta studier utomlands 
samt om vilka konsekvenser 
detta kan innebära vid 
fortsatta studier. 

För att en nystartad skola 
skall ha rätt till bidrag gäller 
att skolan har ansökt om att 
bli förklarad som 
bidragsberättigad före den   
1 april kalenderåret innan 
skolan startar.  

I beslutet om rätt till bidrag 
skall anges det högsta antal 
elever bidragsrätten omfattar. 

 
8 e § 

 

 
 

 För varje i landet 
folkbokförd elev som antingen 
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landet eller som annars har 
särskilda skäl att få utbildning 
i en internationell skola, och 
som genomgår sådan 
utbildning som avses i 8 d § 
första stycket lämnas bidrag 
av hemkommunen. 
Kommunens skyldighet gäller 
endast utbildning för sådana 
elever som hemkommunen var 
skyldig att erbjuda gymnasie-
utbildning vid den tidpunkt då 
utbildningen började. Om den 
internationella skolan inte 
kommer överens om annat 
med elevernas hemkommuner 
skall dessa betala det belopp 
som regeringen eller den 
myndighet som regeringen 
bestämt har föreskrivit. 

Om inte kommunen och 
skolan har kommit överens om 
annat, skall bidraget beräknas 
för ett bidragsår i sänder. 
Varje bidragsår börjar den   
1 januari. 

 
11 § 

 
Fristående skolor som avses i 1 och 5 §§ skall i fråga om sin utbildning 

för skolpliktiga elever stå under tillsyn av Statens skolverk och vara 
skyldiga att delta i den uppföljning och utvärdering av skolväsendet som 
genomförs av Skolverket. Skolverkets tillsyn skall också omfatta kontroll 
av att huvudmannen iakttar sina skyldigheter enligt lagen (2000:873) om 
registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och 
skolbarnsomsorg. 

I fråga om fristående skolor 
som får bidrag enligt 6 eller 
6 a § skall den kommun där 
skolan är belägen ha rätt till 
insyn i verksamheten. Sådana 
skolor är skyldiga att i den 
utsträckning som kommunen 
bestämmer delta i den 
uppföljning och utvärdering 
som kommunen gör av sitt 
eget skolväsende. 

I fråga om fristående skolor 
som får bidrag enligt 6,   
6 a eller 6 b § skall den 
kommun där skolan är belägen 
ha rätt till insyn i 
verksamheten. Sådana skolor 
är skyldiga att i den 
utsträckning som kommunen 
bestämmer delta i den 
uppföljning och den 
utvärdering som kommunen 
gör av sitt eget skolväsende. 

 
 

Fristående skolor som avses i 1 § är vidare skyldiga att delta i 
riksomfattande prov i den utsträckning som föreskrivs av regeringen eller 



 

den myndighet som regeringen bestämmer. Skolorna är också skyldiga 
att informera eleverna och deras vårdnadshavare om elevens resultat vid 
sådana prov. 
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13 § 

 
Fristående skolor som får 

bidrag för viss utbildning 
enligt 8 eller 8 b § skall, i 
fråga om den utbildningen, stå 
under tillsyn av Statens 
skolverk och vara skyldiga att 
delta i den uppföljning och 
utvärdering av skolväsendet 
som genomförs av Skolverket. 

I fråga om fristående skolor 
som får bidrag enligt 8 eller 
8 b § skall, i fråga om den 
utbildningen, den kommun där 
skolan är belägen ha rätt till 
insyn i skolans verksamhet. 
Sådana skolor är skyldiga att i 
den utsträckning som 
kommunen bestämmer delta i 
den uppföljning och 
utvärdering som kommunen 
gör av sitt eget skolväsende. 

Fristående skolor som får 
bidrag för viss utbildning 
enligt 8, 8 b eller 8 d § skall, i 
fråga om den utbildningen, stå 
under tillsyn av Statens 
skolverk och vara skyldiga att 
delta i den uppföljning och 
utvärdering av skolväsendet 
som genomförs av Skolverket. 

I fråga om fristående skolor 
som får bidrag enligt 8,   
8 b eller 8 d § skall, i fråga om 
den utbildningen, den 
kommun där skolan är belägen 
ha rätt till insyn i skolans 
verksamhet. Sådana skolor är 
skyldiga att i den utsträckning 
som kommunen bestämmer 
delta i den uppföljning och den 
utvärdering som kommunen 
gör av sitt eget skolväsende. 

Fristående skolor som avses i 8 § är vidare skyldiga att delta i 
riksomfattande prov i den utsträckning som föreskrivs av regeringen 
eller den myndighet som regeringen bestämmer. 

 
14 § 

 
Om en fristående skola som 

har rätt till bidrag enligt   
8 eller 8 b § inte längre 
uppfyller kraven för att få 
bidrag och bristerna inte 
avhjälps efter påpekande för 
huvudmannen, skall 
förklaringen om rätt till 
bidrag återkallas. Detsamma 
gäller om en fristående skola 
trots påpekande inte iakttar 
sin skyldighet enligt 13 § att 
delta i den uppföljning och 
utvärdering som genomförs 
av Statens skolverk. 

Om en fristående skola som 
har rätt till bidrag enligt 8,   
8 b eller 8 d § inte längre 
uppfyller kraven för att få 
bidrag, och bristerna inte 
avhjälps efter påpekande för 
huvudmannen, skall 
förklaringen om rätt till 
bidrag återkallas. Detsamma 
gäller om en fristående skola 
trots påpekande inte iakttar 
sin skyldighet enligt 13 § att 
delta i den uppföljning och 
utvärdering som genomförs 
av Statens skolverk. 

 
 

Om verksamheten vid en fristående skola som har rätt till bidrag enligt 
8 eller 8 b § förändras i sådan utsträckning att det innebär påtagliga 
negativa följder för skolväsendet i den kommun där skolan är belägen 



 

eller i närliggande kommuner, skall Statens skolverk återkalla rätten till 
bidrag. Rätten till bidrag skall också återkallas, om skolan tar ut avgifter i 
strid med 10 §. 
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17 § 

 
Beslut av Statens skolverk 

i ärenden om 
– godkännande eller 

återkallande av godkännande 
för en fristående skola enligt 
1, 5 eller 12 §, 

– fortsatt godkännande 
enligt 16 c §, 

– rätt till bidrag eller 
återkallande av sådan rätt 
enligt 6, 6 a, 8, 8 b, 12 eller 
14 §, eller 

– förklaring om fortsatt rätt 
till bidrag enligt 16 c § får 
överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol. 

Beslut av Statens skolverk 
i ärenden om 

– godkännande eller 
återkallande av godkännande 
för en fristående skola enligt 
1, 5 eller 12 §, 

– fortsatt godkännande 
enligt 16 c §, 

– rätt till bidrag eller 
återkallande av sådan rätt 
enligt 6, 6 a, 6 b, 8, 8 b, 8 d, 
12 eller 14 §, eller 

– förklaring om fortsatt rätt 
till bidrag enligt 16 c § får 
överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol. 

Beslut av styrelsen för utbildningen i ärenden om  
– godkännande eller återkallande av godkännande för en fristående 

skola enligt 1 § tredje stycket eller 12 §, eller 
– fortsatt godkännande enligt 16 c § får överklagas hos allmän 

förvaltningsdomstol. 
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 
Beslut av styrelsen för utbildningen i ärenden som avses i 

3, 4 och 16 §§ får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. 
Beslut som avses i 3 § får överklagas endast av barnets vårdnadshavare. 
Beslut som avses i 16 § får överklagas endast av eleven eller företrädare 
för denne.  

 
 



 

Bilaga 16 1.2 Förslag till förordning om ändring i förordningen 

(1996:1398) om statsbidrag till internationella skolor 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1996:1398) om 
statsbidrag till internationella skolor 

dels att 16, 17 och 20 §§ skall upphöra att gälla, 
dels att 1, 4, 7–10, och 15 §§ skall ha följande lydelse, 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 § 
 

Statsbidrag kan lämnas enligt 
bestämmelserna i denna 
förordning till internationella 
grundskolor och 
gymnasieskolor (internationella 
skolor). 

 
 

Statsbidrag kan lämnas enligt 
bestämmelserna i denna 
förordning till internationella 
grundskolor och 
gymnasieskolor (internationella 
skolor) för sådana elever vid 
skolan för vilka skolan inte har 
rätt till bidrag från elevens 
hemkommun. 

I denna förordning avses med  
internationell grundskola: en fristående skola där skolplikten får 

fullgöras enligt 9 kap. 5 § skollagen (1985:1100), 
internationell gymnasieskola: en fristående skola med gymnasial 

utbildning som har en annan internationell inriktning än den som får 
finnas i gymnasieskolan eller vid en fristående gymnasieskola, 

bidragsår: det kalenderår för vilket bidrag lämnas, och 
årselevplats: en elevplats i en heltidsutbildning som pågår 

minst 30 veckor under ett kalenderår. 
 

4 § 
 

 
 

I ansökan skall huvudmannen 
lämna uppgift om 

1. syftet med skolan, 
2. skolans läroplan och 

kursplaner, 
3. de årskurser eller 

motsvarande som skolan 
omfattar, eller beräknas komma 
att omfatta under de närmaste 
sex läsåren, 

4. antalet skolpliktiga och 
övriga elever som skolan har 
och beräknas ha under de 
närmaste sex läsåren, 

5. skolans organisation när 
det gäller ledning, lärare och 
klasser eller andra 
undervisningsgrupper, 

I ansökan skall huvudmannen 
lämna uppgift om 

1. syftet med skolan, 
2. skolans läroplan och 

kursplaner, 
3. de årskurser eller 

motsvarande som skolan 
omfattar, eller beräknas komma 
att omfatta under de närmaste 
sex läsåren, 

4. antalet skolpliktiga och 
övriga elever som skolan har 
och beräknas ha under de 
närmaste sex läsåren, 

5. skolans organisation när 
det gäller ledning, lärare och 
klasser eller andra 
undervisningsgrupper, 



 

6. principerna för intagning 
av elever vid skolan och för 
urval när det finns flera 
sökande än platser, 

7. skolans budget, och 
8. elevavgifternas storlek och 

efter vilka grunder de bestäms.  
 

 
 

6. principerna för intagning 
av elever vid skolan och för 
urval när det finns flera 
sökande än platser, 

7. skolans budget, 
8. elevavgifternas storlek och 

efter vilka grunder de bestäms, 
samt 

9. antalet elever i skolan, för 
vilka skolan inte har rätt till 
bidrag från hemkommunen, 
som skolan beräknas ha under 
de närmaste sex läsåren.  
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Huvudmannen skall vidare ge in registreringsbevis eller andra 
handlingar som visar vem huvudmannen är och vilka som är behöriga 
företrädare för huvudmannen. 

     
7 § 

 

Regeringen fastställer för 
varje skola och utbildning det 
högsta antal årselevplatser som 
får ligga till grund för 
beräkning av bidraget. 
Regeringen fastställer också ett 
belopp per årselevplats för 
respektive utbildning. 

 
 

Regeringen fastställer, efter 
ansökan från skolan, för varje 
skola och utbildning det högsta 
antalet årselevplatser som får 
ligga till grund för beräkning av 
statsbidrag enligt denna 
förordning. Regeringen 
fastställer också ett belopp per 
årselevplats för respektive 
utbildning. 

 
 

8 § 
 
Beräkningen av statsbidrag 

till en skola grundas på det 
genomsnittliga antalet elever på 
respektive utbildning den  
15 januari och den  
15 september pågående 
bidragsår. Vid internationella 
grundskolor ingår i underlaget 
dock endast de elever som är 
skolpliktiga enligt skollagen 
(1985:1100) eller som på grund 
av sin ålder ännu inte blivit 
skolpliktiga men som går i vad 
som motsvarar första årskursen 
i grundskolan. 

Beräkningen av statsbidrag 
till en skola grundas på det 
genomsnittliga antalet elever i 
skolan för vilka skolan inte har 
rätt till bidrag från 
hemkommunen, men som ändå 
har godtagbara skäl för att 
fullgöra sin utbildning vid 
skolan, på respektive utbildning 
den 15 januari och den  
15 september pågående 
bidragsår. Vid internationella 
grundskolor ingår i underlaget 
dock endast elever från och 
med höstterminen det år de 
fyller 6 år.  

  

 
 



 

 Bilaga 16 
9 § 

 
Huvudmannen för respektive 

skola skall före den  
30 september lämna uppgifter 
till Skolverket om det faktiska 
elevantalet vid skolan den  
15 januari respektive den  
15 september pågående 
kalenderår. 

 
 
 

Huvudmannen för respektive 
skola skall före den  
30 september lämna uppgifter 
till Skolverket om det faktiska 
antalet elever i skolan för vilka 
skolan inte har rätt till bidrag 
från hemkommunen, den  
15 januari respektive den  
15 september pågående 
kalenderår. Av redovisningen 
skall framgå av vilka skäl var 
och en av dessa elever får sin 
utbildning vid skolan.  

 
10 § 

 
Skolverket skall inför varje 

bidragsår med ledning av det 
genomsnittliga antalet elever 
den 15 januari och den  
15 september föregående 
bidragsår besluta om ett 
preliminärt bidrag till skolan. 
För en nystartad skola skall det 
preliminära bidraget bestämmas 
på grundval av ett beräknat 
antal elever. 

 
 

Skolverket skall inför varje 
bidragsår med ledning av det 
genomsnittliga antalet elever i 
skolan för vilka skolan inte har 
rätt till bidrag från 
hemkommunen, men som ändå 
har godtagbara skäl för att 
fullgöra sin utbildning vid 
skolan, den 15 januari och den 
15 september föregående 
bidragsår besluta om ett 
preliminärt bidrag till skolan. 
För en nystartad skola skall det 
preliminära bidraget bestämmas 
på grundval av ett beräknat 
antal elever. 

 Skolverket skall besluta om slutligt bidrag för bidragsåret enligt 8 § 
före den 31 oktober. 
  15 § 
 

Elevavgiften vid skolan skall 
vara skälig med hänsyn till 
rimliga kostnader för 
verksamheten och 
omständigheterna i övrigt. 

 
 
 
 

En internationell grundskola 
skall uppfylla de villkor som 
anges för godkännande i 
9 kap. 5 a § första stycket 
skollagen (1985:1100). En 
internationell gymnasieskola 
skall uppfylla de villkor som 
anges för att den skall förklaras 
berättigad till bidrag enligt  
9 kap. 8 d § första stycket 
skollagen. 
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1.3 Förslag till förordning om ändring i 

grundskoleförordningen (1994:1194) 

 
Härigenom föreskrivs i fråga om grundskoleförordningen (1994:1194) 
dels att 2 kap. 8 a § skall ha följande lydelse, 
dels att det i förordningen skall införas en ny bestämmelse,  

2 kap. 8 b §, av följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 kap. 
 

8 a § 
 

En kommun som avser att 
tillämpa Middle Years 
Programme (MYP) inom 
grundskolan skall anmäla detta 
till Statens skolverk.  

 
 
 

 
 

En kommun får för sådana 
barn som avses i 8 § tillämpa 
Primary Years Programme och 
Middle Years Programme inom 
grundskolan. Skolor som har 
auktoriserats av International 
Baccalaureate Office (IBO) får 
utfärda betyg eller skriftliga 
omdömen enligt bestämmelser 
som utfärdats av IBO till 
sådana elever som flyttar 
utomlands under skoltiden. 

   
8 b § 

 
 

 
 
 
 

En kommun som anordnar 
undervisning enligt 7, 8 eller  
8 a § skall anmäla detta till 
Statens skolverk. 

 
 



 

Bilaga 16 1.4 Förslag till förordning om ändring i förordningen 

(1997:702) om kvalitetsredovisning inom 

skolväsendet 

Härigenom föreskrivs att det i förordningen (1997:902) om 
kvalitetsredovisning inom skolväsendet skall införas en ny bestämmelse, 
5 §, av följande lydelse. 

 
 Föreslagen lydelse 
 

5 § 
 
 

 
 
 
 

Sådana internationella skolor 
som avses i 9 kap. 5 och 8 d §§ 
skollagen (1985:1100) skall 
årligen upprätta skriftliga 
kvalitetsredovisningar som 
innehåller en bedömning av i 
vilken mån målen för 
utbildningen, utifrån den 
internationella skolans 
läroplan och kursplaner, har 
uppnåtts och en redogörelse för 
vilka åtgärder skolan avser att 
vidta om målen inte har 
uppnåtts. 
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Förteckning över remissinstanserna samt 
sammanställning av remissyttrandena över 
promemorian Internationella skolor och annan 
internationellt inriktad utbildning i Sverige 
(U2004/2874/S) 

Remissinstanser 
 
Remissyttrande har inkommit från Kammarrätten i Göteborg, 
Migrationsverket, Skatteverket, Statens skolverk, Myndigheten för 
skolutveckling, Skolväsendets överklagandenämnd, Internationella 
programkontoret för utbildningsområdet, Högskoleverket, Verket för 
Högskoleservice, Ale kommun, Bollebygds kommun, Botkyrka 
kommun, Danderyds kommun, Ekerö kommun, Eslövs kommun, 
Göteborgs kommun, Haninge kommun, Helsingborgs kommun, 
Huddinge kommun, Järfälla kommun, Karlstads kommun, Kungsbacka 
kommun, Kiruna kommun, Lerums kommun, Lidingö kommun, 
Linköpings kommun, Lomma kommun, Lunds kommun, Malmö 
kommun, Motala kommun, Mölndals kommun, Nacka kommun, Salems 
kommun, Sigtuna kommun, Solna kommun, Stockholms kommun, 
Sundbybergs kommun, Södertälje kommun, Täby kommun, Umeå 
kommun, Upplands-Bro kommun, Älmhults kommun, Vellinge 
kommun, Örebro kommun, Svenska Kommunförbundet, Bladin’s 
International School, Friskolornas riksförbund, Fryx International 
School, Grennaskolan, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Lycée 
Français Saint Louis, Riksförbundet Hem och Skola, Sigtunaskolan 
Humanistiska Läroverket, Svenskt Näringsliv, The British International 
Primary School of Stockholm, International School Gothenburg Region, 
Tyska skolan samt Företagarna. Därutöver har spontana remissvar 
inkommit från Göteborgsregionens kommunalförbund och Svenska 
Utlandsskolors Förening. 
 
Allmänna synpunkter 
 
Den övervägande delen av remissinstanserna är positiva till en översyn 
av regelverket om internationella skolor. Kammarrätten i Göteborg, 
Internationella programkontoret för utbildningsområdet, Ekerö kommun, 
Kiruna kommun, Linköpings kommun, Lomma kommun, Motala kommun, 
Umeå kommun samt Vellinge kommun är positiva till förslagen i 
rapporten i sin helhet eller har ingen erinran mot dem. Upplands-Bro 
kommun anser till exempel att det är bra att regelverket tydliggörs och 
applåderar promemorians mål att skapa enhetlighet i tillämpningen i 
förhållande till regelverket i övrigt för olika skolformer och huvudmän. 
Lidingö Stad anser att förslaget är bra därför att det innebär en 
anpassning till den ökade internationella rörligheten, samtidigt som FN:s 
barnkonvention får ett tydligare genomslag i lagstiftningen. 
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BMigrationsverket, Skatteverket, Myndigheten för skolutveckling, 
Skolväsendets överklagandenämnd, Bollebygds kommun och 
Företagarna har inga synpunkter på förslagen eller avstår från att lämna 
yttrande.  Svenska Kommunförbundet skriver att med de brister och 
oklarheter som föreligger både vad gäller förslagets finansiering, 
avsaknad av koppling mellan kommunernas befogenheter och 
kostnadsansvar, frånvaron av analys gällande villkor för skolskjuts, 
elevresor och inackordering m.m. anser förbunden att promemorian inte 
utgör tillräcklig grund för en förändring av systemet i den delen att 
kommunerna skulle bli bidragsskyldiga för internationella skolor. Statens 
skolverk anser att några förslag i promemorian innebär förändrat ansvar 
för dem. Bland annat föreslås att fler kriterier ska bedömas i samband 
med godkännande och prövning av rätt till bidrag, något som leder till en 
tydligare bild av huvudmännen vilket i sin tur bör underlätta vid 
utbildningsinspektion och bedömer vidare att dessa nya uppgifter om 
internationella skolor sammantaget inte kommer att medföra några 
omfattande arbetsinsatser för myndighetens del. 
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Elever vid internationella skolor som motsvarar grundskolan 
 
Promemorian föreslår att Den som endast för en kortare tid har sitt hem i 
landet eller den som har andra särskilda skäl att få utbildning i en 
internationell skola ska få fullgöra sin skolplikt i en sådan skola, om 
Statens skolverk har godkänt huvudmannen för ändamålet. 
Huvudmannen ska vid mottagande av en elev pröva elevens skäl att få 
sin utbildning vid skolan. 

Det stora flertalet av remissinstanserna har inget att invända mot 
förslaget gällande vilka elever internationella skolor ska ta emot. Lunds 
kommun, Sundbybergs kommun, Huddinge kommun och Helsingborgs 
kommun och Friskolornas riksförbund tillstyrker uttryckligen förslaget. 
Kungsbacka kommun tillstyrker förslaget och föreslår att man ska 
utforma kriterier som underlättar för skolan att lämna opartisk 
information om skolan och utbildningen och tycker att Statens skolverk 
bör följa upp skälen för utbildningen. Statens skolverk är positiva till 
arbetsgruppens förslag om särskild prövning inför mottagandet av elever 
men tillägger dock att skrivningen ”eller har andra särskilda skäl som 
innebär att det är ett väsentligt bättre utbildningsalternativ för eleven att 
gå i en internationell skola” är alltför otydlig. Haninge kommun 
samtycker också men önskar bland annat att begreppet andra skäl bör 
konkretiseras, samt att det finns behov av att tydliggöra vad som avses 
med att regeringen får medge att en internationell skola tar emot andra 
elever än sådana som avses i första stycket. International School 
Gothenburg Region, Göteborgs kommun, Mölndals kommun, 
Göteborgsregionens kommunalförbund och Ale kommun påpekar att 
begreppen kortare tid och begränsad tid bör förtydligas för att principen 
om likabehandling ska kunna säkerställas. Botkyrka kommun menar att 
de starka ekonomiska incitamenten att maximera antalet elever gör det 
lämpligare att staten behåller granskningen och bedömningen av vilka 
elever som ska gå i den internationella skolan. Lycée Français Saint 
Louis och Tyska skolan oroar sig för att förslaget i sin snävaste läsning 
innebär att elever som vistas i Sverige en längre tid inte längre är 

 



 

behöriga att studera i internationella skolor. Enligt Lycée Français Saint 
Louis skulle detta betyda en halvering av elevunderlaget. Tyska skolan 
menar att en skola med endast ett ringa antal elever skulle få karaktären 
av en elitskola.  
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Nacka kommun och Solna kommun opponerar sig mot förslaget och 
menar att fritt skolval ska gälla, oavsett skäl ska vem som helst ska 
kunna gå i en internationell skola. Svenska Utlandsskolors Förening 
anser att det faktum att eleverna ska ha särskilda skäl att gå i 
internationella skolor är en begränsning som riskerar att undergräva 
verksamheten vid skolorna. Om statligt bidrag endast utgår för icke 
folkbokförda elever finns ingen orsak att införa regeln om att skolan bara 
får ta emot elever med särskilda skäl och inte heller att införa ett tak för 
antalet elever med bidragsrätt. 
 
Villkor för godkännande av en internationell skola 
 
Promemorian föreslår att Godkännande av en internationell skola som 
motsvarar grundskolan ska avse utbildning av en bestämd omfattning. I 
beslutet om godkännande ska anges det högsta antal elever 
godkännandet omfattar. 

Relativt få remissinstanser har yttrar sig i frågan om antal elever som 
bidragsrätten ska omfatta. Majoriteten av dessa samtycker till förslaget, 
däribland Lärarförbundet, Helsingborgs kommun, Sundbybergs kommun, 
Södertälje kommun, Kungsbacka kommun, Fryx International School och 
Lunds kommun. Statens Skolverk understryker att man förutsätter att 
huvudmännen årligen i statsbidragsansökan redovisar skälen till att ej 
folkbokförda elever undervisas i respektive skola. I förslaget nämns att 
fler kriterier ska bedömas i samband med godkännande och prövning av 
rätt till bidrag, något som leder till en tydligare bild av huvudmännen 
vilket i sin tur bör underlätta vidutbildningsinspektion. The British 
International Primary School of Stockholm anser att man bör få hålla 
antalet högt eftersom elevantalet skiftar från år till år. I vilket fall som 
helst rapporterar skolan det korrekta elevantalet i efterhand menar man. 
Solna kommun motsätter sig förslaget och skriver att antalet 
bidragsberättigade elevplatser inte ska fastställas.  

Statens skolverk ska lämna godkännande om huvudmannen kan antas 
uppfylla vissa i lagen angivna krav.  I promemorian föreslås således att  
‒ Utbildningen ska följa ett annat lands läroplan och kursplaner eller 

en internationell läroplan och internationella kursplaner, med 
anpassning till svenska förhållanden i den utsträckning som är 
rimlig.  

‒ Utbildningen som helhet ska vara likvärdig med grundskolan samt att 
Utbildningens allmänna mål och värdegrund får inte strida mot de 
allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom 
skolväsendet för barn och ungdom.  

‒ Utbildningen ska förmedla kunskaper och värden som underlättar 
fortsatt skolgång utomlands.  

‒ Undervisning i svenska språket och om svenska förhållanden ska 
meddelas i den omfattning som de elever som under kortare tid har 
sitt hem i landet behöver. 
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Bilaga 17 ‒ Elever som har svårigheter i skolarbetet ska erbjudas den särskilda 
ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 
personliga utveckling. 

‒ Eleverna ska erbjudas sådana medicinska insatser som inom ramen 
för elevhälsan ska erbjudas i grundskolan. 

‒ Elevavgiften ska vara skälig med hänsyn till rimliga kostnader för 
verksamheten, eventuella bidrag och omständigheterna i övrigt.  

‒ Skolan ska vara öppen för alla som enligt denna lag får fullgöra sin 
skolplikt vid skolan med undantag för sådana elever som det skulle 
medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter att 
ta emot för skolan. Om det inte finns platser till alla behöriga 
sökande ska urvalet ske efter grunder som är godkända av Statens 
skolverk. 

‒ Vårdnadshavare och elever ska ges tydlig information om den 
internationella skolans innehåll och inriktning mot fortsatta studier 
utomlands samt om vilka konsekvenser detta kan innebära vid fortsatt 
skolgång i det svenska offentliga skolväsendet för barn och ungdom. 

‒ En skriftlig kvalitetsredovisning ska årligen upprättas. 
Kvalitetsredovisningen ska innehålla en bedömning av i vilken 
utsträckning utbildningens mål, utifrån utbildningens läroplaner och 
kursplaner, har förverkligats och en redogörelse för vilka åtgärder 
skolan avser att vidta för ökad måluppfyllelse.  

 
Lärarförbundet, Danderyds kommun, Salems kommun, Sundbybergs 
kommun, Södertälje kommun, Kungsbacka kommun, Friskolornas 
riksförbund, Fryx International School, Svenskt Näringsliv, Stockholms 
kommun och Solna kommun ställer sig bakom föreslagna villkor för 
godkännande av skola och berättigande till bidrag.  

Botkyrka kommun, Göteborgs kommun och Ale kommun tillstyrker 
särskilt förslaget att det för godkännande ska krävas att en internationell 
eller annan läroplan följs.  

 
164 

Samtliga remissinstanser som kommenterat förslaget om principen att 
elever ska ha rätt till stöd ställer sig bakom förslaget, däribland 
Helsingborgs kommun, Sundbybergs kommun, Sigtuna kommun, Solna 
kommun, Kungsbacka kommun, Friskolornas riksförbund, Södertälje 
kommun, Täby kommun, Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och 
Högskoleverket. Vissa remissinstanser har tilläggsförslag. 
Högskoleverket menar att skyldigheten att tillhandahålla särskilt stöd bör 
ha samma omfattning som i regleringen för svenska skolor istället för att 
den skyldigheten ska utgå från den internationella skolans läroplan, 
vilket är arbetsgruppens förslag. Riksförbundet Hem och Skola anser att 
också barn med speciella behov ska ha rätt att gå i internationell skola, 
alltså oavsett eventuella utvecklingsstörningar, hörselskador eller 
liknande. Att inte ta hänsyn till en elev för att dess behov är omfattande 
är kränkande. Salems kommun tillstyrker förslaget, men efterlyser 
exaktare formuleringar vad gäller vilka kommunens skyldigheter är att 
lämna extra stödresurser. Fryx International School tillstyrker förslaget, 
men anser att skolan bör ha rätt till bidrag från hemkommunen för 
särskilt resurskrävande elever. Oavsett var dessa elever finns kräver de 
ett omfattande stöd. 



 

Bilaga 17 Samtliga remissinstanser som uttalat sig angående det föreslagna 
kravet om skolhälsovård i internationella skolor ställer sig bakom 
förslaget. Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, Helsingborgs kommun, 
Kungsbacka kommun, Sundbybergs kommun, Sigtuna kommun, Solna 
kommun, Fryx International School, Friskolornas riksförbund, 
Stockholms kommun, Salems kommun och Södertälje kommun instämmer 
i förslaget. 

Av de instanser som yttrat sig i frågan om elevavgifter ställer sig 
Statens skolverk, Lärarförbundet, Göteborgs kommun, Fryx International 
School, Friskolornas riksförbund, Sigtunaskolan Humanistiska 
Läroverket, International School Gothenburg Region, Svenskt Näringsliv 
och Helsingborgs kommun bakom förslaget. Statens skolverk menar dock 
att det är otillfredsställande att beräkningsprinciperna skiljer sig åt skolor 
emellan och att det därför bör framgå direkt av författningstexten eller av 
författningskommentaren efter vilka grunder skolorna får ta ut 
elevavgifter. Lärarförbundet och Helsingborgs kommun anser vidare att 
det är viktigt att tydliga anvisningar om vad som ska anses vara en skälig 
avgift ges. Botkyrka kommun anser att det är rimligt att internationella 
skolor har rätt att ta ut elevavgifter för eventuella merkostnader de har. 
Dessa skolor bör åläggas redovisningsplikt för skolans intäkter samt att 
övriga ersättningar från stat och kommun anpassas i förhållande till 
skolans övriga bidrag och faktiska kostnader. Södertälje kommun anser 
att elevavgift bör i princip ej vara tillåtet om inte särskilda skäl redovisas. 
Ale kommun, Mölndals kommun och Göteborgsregionens 
kommunalförbund anser att konsekvenserna av rätten att ta ut 
elevavgifter för internationell utbildning kan medföra en ojämlikhet i 
förutsättningarna för skolornas verksamhet och att de extra kostnader 
dessa utbildningar har bör täckas av ett nytt statsbidragssystem som 
också inrymmer femåringar och årskurs 10, helt i enlighet med den 
internationella skolans läroplan. Lunds kommun, Solna kommun, Malmö 
kommun och Lerums kommun anser att samma regler bör gälla för 
internationella skolor som för fristående och kommunala skolor. Det är 
inte i överensstämmelse med likställighetsprincipen att internationella 
skolor ska få ta ut elevavgifter. 
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Samtliga remissinstanser som yttrat sig ställer sig bakom kravet om 
information men några remissinstanser anser att skyldigheten gällande 
information bör förtydligas. Såväl Lärarförbundet, Högskoleverket, 
Lunds kommun, Lycée Français Saint Louis som Sigtuna kommun 
tillstyrker förslaget att huvudmannen blir skyldig att informera om 
konsekvenserna för elever vid internationella skolor vid övergång till 
svensk högskola. Friskolornas riksförbund och Fryx International 
School tillägger dock att det kan vara svårt att informera om innehållet i 
elevens fortsatta studier utomlands när man inte alltid vet var man 
kommer att flytta i framtiden. Sundbybergs kommun håller med om att 
information bör ges men frågar mer exakt vilken information 
skyldigheten ska gälla och föreslår att Statens skolverk skulle kunna få 
en utökad roll i detta. Karlstads kommun menar att den enskilda skolan 
sannolikt inte kan överblicka samtliga konsekvenser som kan följa vid 
fortsatta studier utomlands. Kommunen vill peka på att denna 
information ska lämnas av skolan under myndighetsutövning, vilket kan 
medföra att den enskilde kan få rätt till skadestånd om det bedöms att fel 



 

eller oaktsamhet från myndighetens sida föreligger. Om det ska stå kvar 
bör man lägga till … “så lång detta är möjligt”. 
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Samtliga instanser som yttrat sig ställer sig bakom förslaget om att en 
kvalitetsredovisning ska upprättas årligen. Yttrat sig har Svenskt 
Näringsliv, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Kungsbacka 
kommun, Friskolornas riksförbund, Södertälje kommun, Helsingborgs 
kommun, Stockholms kommun, Danderyds kommun, Lärarförbundet, 
Täby kommun, Solna kommun och Lunds kommun. 
 
Bidrag till en internationell skola 
 
Promemorian föreslår att Bidrag till en godkänd internationell skola som 
motsvarar grundskolan ska lämnas av hemkommunen för en folkbokförd 
elev på samma grunder som bidrag lämnas till en skola med enskild 
huvudman, samt att Om en internationell skola lämnar gymnasial 
utbildning som har en annan internationell inriktning än den som får 
finnas i gymnasieskolan eller anordnar utbildning som leder fram till 
International Baccalaureate ska Statens skolverk förklara huvudmannen 
bidragsberättigad om huvudmannen kan antas uppfylla villkor som 
motsvarar de som ska gälla för godkännande av internationella skolor 
som motsvarar grundskolan. Därutöver föreslås i promemorian att 
Kommunen där skolan är belägen ska ha rätt till insyn i skolans 
verksamhet 
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Stora flertalet av remissinstanserna ställer sig bakom förslaget om 
kommunal ersättning till folkbokförda elever däribland Lärarförbundet, 
Lärarnas Riksförbund, Helsingborgs kommun, Lycée Français Saint 
Louis, Sundbybergs kommun, Friskolornas riksförbund, Riksförbundet 
Hem och Skola, Skolverket, Svenskt Näringsliv, International School 
Gothenburg Region, Huddinge kommun, Sigtuna kommun, Mölndals 
kommun, Göteborgsregionens kommunalförbund samt Ale kommun. 
Kungsbacka kommun samtycker till att bidrag ska lämnas av 
hemkommunen för folkbokförda elever och tillägger att kommunens 
kostnad för elev i internationell skola inte ska överstiga motsvarande 
kostnad för elev i kommunens egen skola eller annan fristående skola 
med liknande inriktning. Lerums kommun anser att förslaget att all 
finansiering för elever som är bosatta i Sverige ska gå igenom 
hemkommunen verkar adekvat, så också att all ersättning för elever som 
inte har bostad i Sverige kommer direkt från staten till skolorna. 
Kommunen föreslår att man bör separera texten i stycket och skilja på 
vad som rör skolplikt respektive godkännande av skola. Lunds kommun 
menar att internationella skolor och fristående skolor bör likställas 
bidragsmässigt. Man anser också att den enskilda kommunen ska ha den 
yttersta beslutanderätten om såväl fristående som internationella skolors 
etablering. Haninge kommun menar att det ekonomiska förhållandet 
skolformer emellan ska vara likvärdigt varför kommunens ersättning till 
internationell skola inte ska vara den genomsnittliga skolkostnaden, utan 
frånräknas andra inkomster skolan har, där möjligheten att ta ut 
kommunala bidrag är en aspekt. Södertälje kommun accepterar förslaget 
om att kommunerna ska överta ansvaret från staten att betala 
elevplatserna på internationella skolor, under förutsättning att bidraget 
reduceras om skolan får andra bidrag. Fryx International School 



 

Bilaga 17 tillstyrker förslaget om kommunal ersättning till folkbokförda elever med 
tillägget att det bör utformas en regel för att säkerställa att bidrag som 
beslutats tillfalla skolan verkligen betalas ut. Eslövs kommun välkomnar 
förslagen som syftar till att skapa enhetlighet i regelverken, men ser inga 
fördelar med att ersättningarna beräknas kalenderårsvis. Kommunen 
menar att förutom att det inte går ihop med den läsårsbaserade 
organisation som skolan har, skulle innebära att berörda kommuner 
måste göra två kostnadsberäkningar som underlag för kommunens bidrag 
för skolgång. Samma regler bör gälla för kommunalt bidrag för elev i 
internationella skolor som för interkommunal ersättning för elevs 
skolgång i annan kommun. Svenska Utlandsskolors Förening anser att 
förslaget är rimligt. Eftersom de eleverna ingår i underlaget för anslag till 
hemkommunerna bör det särskilda statsbidraget för dessa elever när de 
går i internationella skolor kunna avskaffas. I samband med finansiering 
pekar föreningen på elevens rättsäkerhet om skolan och elevens föräldrar 
är oense med kommunen om elevens skäl är tillräckliga för att gå i en 
speciell skola. Man frågar hur det ska avgöras vem som finansierar 
skolgången och hur överklagansmöjligheterna ska se ut. Nacka kommun 
anser att begreppet folkbokförd bör konkretiseras i samband med vem 
som berättigad till bidrag. Det finns enligt kommunen tre innebörder av 
begreppen finns; faktiskt bokförda, ej folkbokförda men med samma 
rättigheter som folkbokförda och ej folkbokförda utan rätt till kommunalt 
bidrag för studier. Begreppets betydelse blir stor för kommuner som 
Nacka som har många barn till diplomater som inte är folkbokförda i 
landet boende i kommunen. International School Gothenburg Region, 
Ale kommun, Mölndals kommun och Göteborgsregionens 
kommunalförbund tycker det är tveksamt av arbetsgruppen att förorda ett 
förslag (en successiv övergång till de nya finansieringsformerna) utan att 
kunna motivera det (arbetsgruppen har inte tagit ställning till 
finansieringsprincipen). 

 
167 

Vissa instanser framför att det kommer att innebära en kostnadsökning 
för kommunerna Salems kommun och Huddinge kommun vill, utan att 
vara negativa till förslaget, belysa det faktum att detta förslag kommer att 
innebära en ny och utökad kostnad för kommunen. Huddinge kommun, 
Sigtuna kommun och Salems kommun trycker på vikten av att 
övergången till den föreslagna finansieringsformen sker successivt. Täby 
kommun anser att principen för kommunala bidrag är riktig, men att den 
kommer att innebära en ny och utökad kostnad för kommunerna. 
Danderyds kommun har erinranden gällande bidragen till folkbokförda 
elever – ett förslag man anser kommer att innebära fördyringar för 
kommunen. Järfälla kommun menar att det är rimligt att ersätta en 
kommun som tar emot en elev i internationell skola, men att kommunen 
ska få statlig ersättning för detta. På samma sätt resonerar Solna kommun, 
man tillstyrker förslaget om man får annan ersättning för sina nya 
kostnader. Örebro kommun och Malmö kommun är positiva till förslaget, 
men vill tillägga att förslaget inte är kostnadsneutralt i deras ögon. 
Bladin’s International School anser att det är väsentligt att förslaget är 
kostnadsneutralt eftersom det i annat fall kan innebära indirekta 
konsekvenser i samarbetet med kommunerna. Göteborgs kommun, 
Svenska Kommunförbundet anser att rapportens analys gällande 
finansieringen av förslagen att ålägga kommunerna ett kostnadsansvar 



 

för elever i internationella skolor är bristfällig. Förhållandet är idag att 
staten bidrar till driften för internationella skolor. …Ännu en gång ser vi 
argumentet att de frivilliga ersättningar kommunerna idag lämnar skulle 
kunna ”räknas in” i underlaget för den statliga finansieringen vid en tänkt 
reglering. Förbunden vill ånyo med skärpa understryka att frivilliga 
kommunala åtaganden inte kan räknas in i underlag för finansiering av 
statliga reformer. Om så vore möjligt skulle staten successivt kunna låsa 
hela det kommunala handlingsutrymmet utifrån de prioriteringar 
kommunerna gjort vi en viss tidpunkt. Detta skulle stå i strid mot 
grundprinciperna för kommunal verksamhet och också strida mot 
gällande finansieringsprincip. Av rapporten framgår att arbetsgruppen 
”inte tagit ställning till finansieringsprincipen”. Förbunden framhåller att 
finansieringsprincipen inte är något som man från fall till fall kan ta 
ställning till, den är något man regelmässigt har att tillämpa i samband 
med överväganden om nya kostnader för kommunerna.” 
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Stockholms kommun och Botkyrka kommun anser att statsbidraget till 
folkbokförda elever vid de internationella skolorna bör kvarstå och inte 
övergå till kommunal finansiering. Båda kommunerna har beräknat att 
den föreslagna förändringen skulle innebära stora kostnadsökningar.  

Samtliga remissinstanser som yttrat sig över förslaget gällande 
kommunens rätt till insyn i den internationella skolans verksamhet ställer 
sig bakom förslaget. Helsingborgs kommun, Sundbybergs kommun, 
Sigtuna kommun, Stockholms kommun, Täby kommun, Lunds kommun 
och Friskolornas riksförbund tillstyrker förslaget  
 
Statsbidrag till icke folkbokförda elever 
 
I promemorian föreslås att det ska kunna utgå statsbidrag till 
internationella skolor för ej folkbokförda elever. 

Den övervägande delen av remissinstanserna ser positivt på att 
statsbidrag bör lämnas för ej folkbokförda elever i internationella skolor.  
Svenska Kommunförbundet tillstyrker förslagen gällande offentliga 
skolor med tillägget att det är nödvändigt att elever som för en kortare tid 
vistas i Sverige också omfattas av statsbidrag. Lärarnas Riksförbund, Ale 
kommun, Mölndals kommun Göteborgsregionens kommunalförbund, 
Botkyrka kommun, Friskolornas riksförbund, Riksförbundet Hem och 
Skola, Svenskt Näringsliv, Helsingborgs kommun, Karlstads kommun, 
Lunds kommun, Danderyds kommun, Salems kommun ställer sig också 
bakom förslaget. Så också Göteborgs kommun och International School 
Gothenburg Region med tillägget att också femåringar bör innefattas. 
Malmö kommun tillstyrker också förslaget men pekar också på 
svårigheten att ange elevantalet på sex års sikt och önskar en viss 
flexibilitet i detta. Lerums kommun tillstyrker förslaget och anser att man 
bör justera statsbidragets storlek till ett belopp i närheten av de 
interkommunala ersättningar som finns. Riksförbundet Hem och Skola 
anser att statsbidrag ska kunna sökas och utbetalas även om barnet är 
bosatt i Sverige kortare tid än ett, t ex en termin. 

Solna kommun menar att statsbidrag ej bör utgå om förälders 
arbetsgivare eller dylikt svarar för utbildningskostnaderna. 
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Några instanser tar upp att även icke folkbokförda elever som går i 
kommunala eller fristående skolor bör omfattas av statsbidrag. Lerums 



 

Bilaga 17 kommun anser att det hade varit konsekvent att även andra fristående 
skolor och kommunala skolor ska kunna erhålla statsbidrag för de elever 
som saknar hemkommun. Huddinge kommun saknar ett förslag om att 
kommuner som tar emot icke folkbokförda elever i sina skolor ska kunna 
få samma statsbidrag som de internationella skolorna. Lärarnas 
Riksförbund anför samma sak. Nacka kommun påtalar att icke 
folkbokförda elever från länder utanför Europa vid kommunala 
”internationella” skolor inte nämns. Om de alls ska tas emot måste det 
finnas möjlighet att ta betalt för dessa elever. Danderyd kommun anser 
att statliga bidrag borde utgå till kommunala skolor som bedriver 
internationell utbildning på grund- och gymnasieskolenivå som 
exempelvis, PYP, MYP och IB-utbildning. Lidingö kommun vänder sig 
inte mot förslaget men betonar att finansieringen av icke folkbokförda 
elevers skolgång innebär ett stort ekonomiskt åtagande. 
Statsbidragsfrågan bör därför brytas ut från övriga förändringar i 
skollagen och skyndsamt behandlas. 

Ale kommun, Mölndals kommun Göteborgsregionens 
kommunalförbund och Göteborgs kommun anser att den statliga 
ersättningen bör omfatta även förskola och fritidshemsplaceringar. Man 
talar om att ersättning för t ex asylsökande barn bör höjas så att de täcker 
de faktiska kostnaderna. 
 
Svenska slutbetyg i internationella skolor 
 
I promemorian föreslås att nuvarande tillstånd för Tyska skolan och 
Lycée Français Saint Louis att utfärda svenskt slutbetyg ska omprövas av 
regeringen om ett system med ämnesbetyg införs i gymnasieskolan. 

En majoritet av remissinstanser som lämnat synpunkter på förslaget är 
positiva till att skolornas tillstånd att dela ut dubbla slutbetyg omprövas. 

Botkyrka kommun, Kungsbacka kommun, Karlstads kommun, Solna 
kommun och Malmö kommun ställer sig bakom en omprövning av 
tillståndet. Högskoleverket anser inte att tillstånden att utfärda dubbla 
slutbetyg ska förnyas, med motiveringen att det verkar osannolikt att 
rektorer vid dessa skolor samtidigt kan tillämpa två nationella 
betygssystem när inte undervisningen gjort det. Sökande till högskolan 
med utländska betyg har inte heller likvärdiga möjligheter till 
konkurrenskomplettering som sökande med betyg från svensk utbildning.  
Verket för Högskoleservice anser att de elever som kan söka till 
högskolan med två slutdokument efter gymnasieskolan konkurrerar med 
det jämförelsetal som är högst, vilket inte kan ses som rättssäkert I de fall 
eleverna läst ytterligare kurser efter svenska kursplaner bör samma 
modell tillämpas som för IB-eleverna. Det viktigaste är att reglerna för 
tillträde till Högskoleservice är rättsäkra. Ale kommun, Mölndals 
kommun, Göteborgsregionens kommunalförbund och Göteborgs 
kommun anser att nuvarande system missgynnar IB-eleverna. 
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Lycée Français Saint Louis framför att eleverna i praktiken följer två 
läroplaner och får dubbla examina, samt har fler undervisningstimmar 
och anser att det är skäligt att de får behålla rätten att utfärda svensk 
slutbetyg. För att förhindra att skolan blir en skola enbart för fransmän 
och för att garantera de svensktalande elevernas rättsäkerhet anser skolan 
att det är av yttersta vikt att möjligheten att utfärda slutbetyg kvarstår 



 

efter att Statens skolverk gjort en noggrann prövning Tyska skolan anför 
bland annat att skolan inte längre kunna ses som en tysk och en svensk 
skola, vilket man menar skulle vara ett grundskott mot konceptet 
begegnungsschule.  

Bilaga 17 

 
Undervisning på andra språk än svenska 
 
I promemorian föreslås att kommunala skolor som bedriver tvåspråkig 
undervisning och skolor som bedriver undervisning på engelska för 
elever som vistas i Sverige under en begränsad tid ska anmäla detta till 
Skolverket. Kommuner som anordnar sådan undervisning på engelska 
ska kunna tillämpa Primary Years Programme, vilket i sådana fall ska 
anges i anmälan till Skolverket. 

Samtliga remissinstanser som kommenterat förslaget är positiva till 
det. Friskolornas riksförbund, Solna kommun, Kungsbacka kommun och 
Täby kommun tillstyrker förslaget. Riksförbundet Hem och Skola, 
Svenskt Näringsliv och Danderyds kommun ställer sig bakom förslagen i 
avsnittet gällande anmälningsplikt till Statens skolverk. Så också Örebro 
kommun samt Malmö kommun som anför rättssäkerhet som främsta skäl 
till att skolor bör anmäla tvåspråksundervisning till Statens skolverk.  

Några instanser har vidareutvecklat förslaget och lämnar egna förslag. 
Malmö kommun och Svenskt Näringsliv föreslår att man som ytterligare 
ett steg för att främja en internationell inriktning skulle kunna erbjuda 
tvåspråkig undervisning i andra moderna språk. Friskolornas riksförbund 
och Fryx International School vill tillägga att även fristående skolor som 
vill erbjuda tvåspråkig undervisning också ska få ge företräde för elever 
med det aktuella undervisningsspråket som umgängesspråk. 
 
Utfärdande av betyg för elever som flyttar utomlands 
 
I promemorian föreslås att kommuner som är auktoriserade av 
International Baccalaureate Organization ska kunna utfärda 
betyg/skriftliga omdömen enligt Primary Years Programme, och Middle  
Years Programme till elever som flyttar utomlands under skoltiden. 

Ingen remissinstans motsätter sig förslaget. Några önskar dock att man 
vidgar gruppen elever som är berättigade till betyg enligt PYP och MYP. 

Lunds kommun, Kungsbacka kommun, Malmö kommun, Örebro 
kommun och Danderyds kommun tillstyrker förslaget. Helsingborgs 
kommun instämmer med förslaget och poängterar att betyg många gånger 
är en grundförutsättning för att få tillträde till internationella skolor runt 
om i världen.  
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International School Gothenburg Region önskar att man inte begränsar 
sig till elever som flyttar till annat land. Det kan bli problem för elever 
som innan en utlandsflytt flyttar inom landet. Älmhults kommun anser att 
det är ett hinder att det inte går att utfärda annat betyg än enligt svensk 
läroplan om verksamheten bedrivs i kommunal regi. De föreslår att 
texten ska lyda ”kommuner som är auktoriserade av International 
Baccalaureate Organization ska kunna utfärda betyg/skriftliga omdömen 
enligt PYP och MYP”. International School Gothenburg Region anser att 
förslaget bör förtydligas beträffande ålder när eleverna påbörjar sin 
utbildning (fem år), samt att MYP10 också får tillämpas. Grennaskolan 



 

påpekar svårigheterna med att dagens betygskriterier i svenska och 
engelska är anpassade för svenska elever och elever som bosatt sig i 
Sverige. Ytterligare belysning krävs, anser man. Vidare tar man upp 
skillnaderna i finansiering mellan de två skolor som bedriver Diploma 
Programme. 
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Utvärdering av fristående skolor med språklig inriktning 
 
I promemorian föreslås att Statens skolverk bör få i uppdrag att följa upp 
och utvärdera fristående skolor med språklig inriktning. 

En övervägande majoritet av de remissinstanser som kommenterat 
förslaget ställer sig bakom däribland Lärarförbundet, Malmö kommun, 
Helsingborgs kommun, Solna kommun, Kungsbacka kommun, Svenskt 
Näringsliv, Fryx International School och Lunds kommun  

Statens skolverk vill belysa den ökade arbetsbörda förslaget innebär för 
dem. Myndigheten anser att de har ett generellt uppdrag att följa upp och 
utvärdera skolväsendet, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. 
Arbetsgruppens förslag, som i särskild ordning föreskriver att fristående 
skolor med språklig inriktning ska följas upp inskränker huvuduppdraget 
och kommer att innebära väsentligt utökade arbetsuppgifter. 

 
Övriga initiativ och förslag 
 
Svenska Utlandsskolors Förening, Göteborgs kommun, Mölndals 
kommun, Göteborgsregionens kommunalförbund och Ale kommun vill att 
frågan om elevers rättssäkerhet; t ex rätt att besvära sig över beslut, 
ytterligare ska belysas. 

Högskoleverket föreslår att regeringen tar initiativ till en nationell 
utvärdering av IB-programmet i Sverige. 

Lunds kommun önskar en större geografisk spridning av internationella 
skolor samt att dessa ska kunna drivas av offentlig huvudman.  

Grennaskolan anser att beteckningen internationella skolor är 
missvisande och önskar en nomenklatur som inte går att missförstå. 

Svenska Utlandsskolors Förening lämnar över frågan om man tänkt på 
möjligheten att låta internationella skolor ingå i gruppen fristående skolor 
och upprätta ett nytt bidragssystem i kombination med elevavgifter. 

Lomma kommun anser att skolplikten bör slopas då alla barn har rätt 
till utbildning. Analogt med detta bör texten i den nya förordningen 
gällande statsbidrag till internationella skolor omformuleras på sådant 
sätt att benämningen skolpliktiga elever utgår. 

Fryx International School tillstyrker förslaget gällande nya 
bestämmelser för kommunalt bidrag för folkbokförda elever med 
tillägget att elevantalet måste få vara lägre än 20 om skolan har särskilda 
skäl till detta. 
 
Rättelser 
 
The British International Primary School of Stockholm menar att 10% 
elever har svenska som modersmål (tabellen under 5.1).  
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Tyska skolan påpekar att tabellen på sid 37 borde för Tysklands del 
visa att de internationella skolorna där får statliga bidrag från de olika 



 

Bilaga 17 delstaterna, dock inga federala medel eftersom allt ansvar för 
utbildningen vilar på delstaterna. 

International School Gothenburg Region påpekar att O i IBO står för 
Organisation, inget annat. I övrigt menar man att följande text i förslaget 
är inkorrekt. ”Det innebär att kommuner utan tillgång till internationella 
skolor, och det statsbidrag som därmed erhålls, i dag har andra finansiella 
villkor än sådana kommuner där en eller flera internationella skolor är 
belägna.” Dessa elever får enligt skolan sin utbildning i någon 
internationell skola som kan erbjuda boende och statsbidraget utgår då 
till den skolan 
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Förslag till förordning om ändring i förordningen (1997:702) om 
kvalitetsredovisning inom skolväsendet; 

 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1997:702) om 
kvalitetsredovisning inom skolväsendet 

dels att rubriken till förordningen skall ha följande lydelse, 
dels att 1–3 §§ skall ha följande lydelse, 
dels att det i förordningen skall införas nya bestämmelser, 4–6 §§, av 

följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
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Förordning om kvalitets-
redovisning inom skolväsendet 
 
 
1 §    Varje skola som ingår i det 
offentliga skolväsendet skall år-
ligen upprätta en skriftlig kvalitets-
redovisning som ett led i den 
kontinuerliga uppföljningen och 
utvärderingen av verksamheten. 

Kvalitetsredovisningen skall in-
nehålla en bedömning av i vilken 
mån de nationella målen för 
utbildningen har uppnåtts och en 
redogörelse för vilka åtgärder 
skolan avser att vidta om målen 
inte har uppnåtts. 

 
 
 
 
 
 

2 §    Varje kommun skall senast 
den 1 maj varje år upprätta en 
skriftlig kvalitetsredovisning för 
föregående kalenderår. 

Kommunens kvalitetsredovisning 
skall bygga på skolornas 
kvalitetsredovisningar och andra 
uppgifter som är väsentliga för 
uppföljning och utvärdering. Den 
skall innehålla en bedömning av i 
vilken mån de nationella målen för 
utbildningen har uppnåtts och en 
redogörelse för vilka åtgärder 
kommunen avser att vidta om 
målen inte har uppnåtts. 

Vad som sägs i första och andra 
styckena om skyldighet för en 
kommun gäller också för andra 
huvudmän inom det offentliga 
skolväsendet. 

 
3 §    Sådana fristående skolor som 
avses i 9 kap. 1, 8 och 8 b §§ 
skollagen (1985:1100), riks-
internatskolorna och sådana 

Förordning om kvalitets-
redovisning inom skolväsendet 
m.m. 

 
1 §    Varje kommun, varje skola 
som ingår i det offentliga skol-
väsendet, varje kommunalt be-
driven förskola och varje 
kommunalt bedrivet fritidshem 
skall årligen upprätta en skriftlig 
kvalitetsredovisning som ett led i 
den kontinuerliga uppföljningen 
och utvärderingen av verk-
samheten. Kommunens kvalitets-
redovisning skall omfatta såväl 
kommunalt bedriven skolverksam-
het som kommunalt bedriven 
förskoleverksamhet och skolbarns-
omsorg.  

Kommuners kvalitetsredovisning-
ar skall vara upprättade senast den 
1 maj för föregående kalenderår. 

 
2 §    Kvalitetsredovisningarna 
skall främja kommunernas, 
skolornas, förskolornas och 
fritidshemmens kvalitetsarbete och 
därigenom bidra till att förverkliga 
utbildningarnas nationella mål. 
Kvalitetsredovisningarna syftar 
även till att ge information om 
verksamheten och dess målupp-
fyllelse. 

Varje kommun skall sträva efter 
att göra kvalitetsredovisningar som 
upprättats för verksamhet i 
kommunen kända och enkelt 
åtkomliga för envar. 

 
 
 
 
 

 
3 §    Kvalitetsredovisningarna 
skall innehålla en bedömning av i 
vilken mån de nationella målen för 
utbildningen har förverkligats och 
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särskilda resurscenter som 
anordnar utbildning enligt 10 
kap. 3 a § skollagen skall årligen 
upprätta skriftliga kvalitetsredo-
visningar. Dessa skall innehålla en 
bedömning av i vilken mån målen 
för utbildningen har uppnåtts och 
en redogörelse för vilka åtgärder 
skolan eller resurscentret avser att 
vidta om målen inte har uppnåtts. 
 

en redogörelse för vilka åtgärder 
kommunen respektive skolan, 
förskolan eller fritidshemmet avser 
att vidta för ökad måluppfyllelse. 

I kvalitetsredovisningarna skall 
verksamhetens förutsättningar, ar-
betet i verksamheten och utbild-
ningens måluppfyllelse redovisas. 
Kvalitetsredovisningarna skall 
vara indelade i kvalitetsområden. 
Inom kvalitetsområdena skall 
indikatorer redovisas med ledning 
av vilka kvaliteten inom verk-
samheten kan bedömas (kvalitets-
indikatorer). 

 
4 §    Skolans, förskolans och 
fritidshemmets kvalitetsredovisning 
skall utarbetas under medverkan 
av lärare, övrig personal och 

1. i förskola, förskoleklass och 
fritidshem för elever i förskole-
klass, företrädare för barnens och 
elevernas vårdnadshavare, 

2. i grundskola, obligatorisk 
särskola, specialskola, sameskola 
och fritidshem för elever i dessa 
skolformer, företrädare för elev-
erna och elevernas vårdnads-
havare, samt 

3. i gymnasieskola, gymnasie-
särskola och det offentliga 
skolväsendet för vuxna, företrädare 
för eleverna. 
 
5 §    Vad som i 1–4 §§ föreskrivs 
för skolor gäller även för sådana 
fristående skolor som avses i 9 kap. 
1, 8 och 8 b §§ skollagen 
(1985:1100), riksinternatskolorna, 
sådana särskilda ungdomshem som 
avses i 12 § lagen (1990:52) om 
särskilda bestämmelser om vård av 
unga och sådana särskilda 
resurscenter som anordnar 
utbildning enligt 10 kap. 3 a § skol-
lagen. 

Vad som sägs i 1–3 §§ om 
skyldighet för en kommun gäller 
också för andra huvudmän inom 
det offentliga skolväsendet. 

Om en enskild huvudman driver 
fler än en fristående skola skall en 
kvalitetsredovisning upprättas 
också för huvudmannens verk-
samhet. 

 
6 §    Statens skolverk skall 
meddela de föreskrifter som behövs 
för tillämpningen av denna 
förordning och därvid fastställa 
vissa obligatoriska kvalitets-
områden och kvalitetsindikatorer. 
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Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2005. 
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Remiss 

 

  
2005-03-01  
   Utbildnings- och kulturdepartementet

 

 

 

 

 

 

 

 

Ändring av förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom 
skolväsendet och förordningen (1992:1083) om viss 
uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga 
skolväsendet m.m. 

Härmed inbjuder Utbildnings- och kulturdepartementet till remissmöte 
om förslag till ändring i förordningen (1997:702) om kvalitetsredovis-
ning inom skolväsendet och förslag till ändring i förordningen 
(1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det 
offentliga skolväsendet m.m. Förslagen har utarbetats inom departe-
mentet. 
 
Tid: Fredagen den 15 april 2005 kl. 13.00 – 16.00 
 
Plats: Utsikten, plan 10 
 Utbildnings- och kulturdepartementet  
 Drottninggatan 16, Stockholm  
 
Mötet leds av statssekreteraren Johnny Nilsson. 
 
Bakgrund 

I regeringens utvecklingsplan för kvalitetsarbetet i förskola, skola och 
vuxenutbildning (skr. 2001/02:188) och senare i regeringens kvalitets-
program för skolan Alla skolor skall vara bra skolor aviserades åtgärder 
för att stärka och tydliggöra kvalitetsredovisningens roll. Det skulle bl.a. 
ske genom att Statens skolverk bemyndigas att utfärda närmare före-
skrifter om kvalitetsredovisning samt att kvalitetsredovisning införs även 
för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Regeringen har sedan dess 
vidtagit olika åtgärder för att kunna genomföra dessa förändringar för 
ökad kvalitet i förskola och skola. 
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Bilaga 19 Riksdagen har nu beslutat i enlighet med regeringens förslag i proposi-
tion Kvalitet i förskolan (prop. 2004/05:11). Mot denna bakgrund har en 
bestämmelse i skollagen utfärdats som bemyndigar regeringen att 
meddela föreskrifter om skyldighet för en kommun att lämna 
sakuppgifter om verksamheten och sådan verksamhetsbeskrivning som 
behövs för uppföljning och utvärdering av förskoleverksamheten och 
skolbarnsomsorgen. Bestämmelsen träder i kraft den 1 april 2005. Detta 
gör att förordningen om kvalitetsredovisning och förordningen om 
uppgiftsskyldighet nu kan ändras så att även kommunernas 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg kommer att omfattas av 
reglerna på området. Regeringens förskoleproposition bifogas. 
 
På regeringens uppdrag har vidare Skolverket redovisat ett uppdrag om 
kvalitetsredovisning inom skolväsendet (Dnr 02-2004:2110). Rapporten 
innehåller förslag till ändringar i nuvarande förordning om kvalitetsredo-
visning inom skolväsendet. Rapporten bifogas. 
 
Skolverkets förslag till ändring av förordningen om kvalitetsredovisning 
har omarbetats av departementet, bl.a. genom att krav på kvalitetsredo-
visning för kommunens förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg har 
inarbetats. Även i övrigt har justeringar gjorts av Skolverkets förslag, 
t.ex. med avseende på vilka verksamheter som skall omfattas av förord-
ningen om kvalitetsredovisning. Det nu remitterade förslaget innebär att 
bestämmelser införs om bl.a.  

− kvalitetsredovisningens syfte, 
− delaktighet för personal, elever och vårdnadshavare, 
− kvalitetsområden och kvalitetsindikatorer, 
− enskild huvudmans ansvar för redovisning på huvudmannanivå, samt 
− bemyndigande för Skolverket att utge närmare föreskrifter om kvali-

tetsredovisning. 
 
Detta samlade förslag är tillsammans med förslaget till ändring av för-
ordningen om uppgiftsskyldighet utgångspunkt för remissmötet.  
 
Ytterligare förändringar av reglerna om kvalitetsredovisning bereds inom 
ramen för arbetet med en ny skollag. I samband med detta kan det också 
bli aktuellt att flytta en del bestämmelser som nu föreslås finnas i för-
ordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. till den nya 
skollagen. 
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Remissinstanser: 

1. Statens institutionsstyrelse 
2. Statens skolverk 
3. Myndigheten för skolutveckling 
4. Specialpedagogiska institutet 
5. Skolväsendets överklagandenämnd 
6. Specialskolemyndigheten 
7. Sameskolstyrelsen 
8. Svenska Kommunförbundet  
9. Eksjö kommun 
10. Stockholms kommun 
11. Sundsvalls kommun 
12. Elevkårernas Centralorganisation 
13. Elevorganisationen 
14. Friskolornas Riksförbund  
15. Lärarförbundet 
16. Lärarnas Riksförbund 
17. Riksförbundet Hem och Skola  
18. Svenska Kommunalarbetareförbundet  
19. Sveriges Elevråd – SVEA 
20. Sveriges Skolledarförbund 
21. Waldorfskolefederationen 
 
 
Remissinstanserna ombeds att senast den 12 april 2005 meddela vem som 
kommer att delta i remissmötet för dess räkning. Anmälan görs till Rauni 
Westin per e-post: rauni.westin@educult.ministry.se eller på tel: 08 – 
405 17 73.  
 
Remissinstans som är förhindrad att delta i remissmötet kan lämna ett 
skriftligt remissvar i 6 exemplar senast samma dag som remissmötet 
genomförs. 
 
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen, antingen 
genom att delta i remissmötet eller i skriftlig form. En myndighet avgör 
dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa. Om 
myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att besked ges om 
detta. För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 
synpunkter.   
 
 
 
Helen Ängmo 
departementsråd 
 
 


	Remiss
	Remissinstanser
	Utkast till lagrådsremiss
	Beslut
	Lagtext
	Förslag till skollag

	1 kap. Inledande bestämmelser
	Lagens innehåll
	Definitioner
	Lika tillgång till utbildning
	Likvärdig utbildning
	Övergripande mål m.m.
	Läroplan
	2 kap. Huvudmän och ansvarsfördelning, m.m.
	Skolhuvudmän
	Kommuner
	Landsting
	Staten
	Enskilda
	Huvudmannens ansvar för utbildningen
	Ledningen av utbildningen och ansvaret för under�
	Rektor
	Lärare
	Anställningsform m.m.
	Behörighetsbevis
	Kompetensutveckling
	Lokaler och utrustning
	3 kap.   Allmänna bestämmelser om kvalitet oc�
	Systematiskt kvalitetsarbete
	Kvalitetsarbete på huvudmannanivå
	Kvalitetsarbete på skolenhetsnivå
	Kvalitetsredovisningens innehåll
	Rutiner för att ta emot och utreda klagomål
	Åtgärder
	Barnens, elevernas och vårdnadshavarnas inflytan�
	Allmänt om barnens och elevernas inflytande över
	Allmänt om vårdnadshavares inflytande över utbi�
	Systematiskt arbete med inflytandefrågor
	Elevernas arbete med inflytandefrågor m.m.
	Planering och information
	4 kap. Allmänna bestämmelser om utbildning i vis
	Tillämpningsområde
	Elevhälsan
	Studie- och yrkesvägledning
	Arbetsmiljö m.m.
	Trygghet och studiero
	Omhändertagande av föremål
	Elevernas utveckling mot målen
	Åtgärdsprogram
	Vissa former av särskilt stöd
	Information om elevens utveckling
	Betyg
	Prövning för betyg
	5 kap. Skolplikt och motsvarande rätt till utbil
	Inledande bestämmelser
	Skolpliktens inträde och skolstarten
	Skolpliktens upphörande och rätt att fullfölja �
	Deltagande i utbildning
	Ansvar för att skolplikten fullgörs m.m.
	6 kap.  Förskolan
	Kapitlets innehåll
	Allmänna bestämmelser
	Barn som skall erbjudas förskola
	Föräldrasamarbete och utvecklingssamtal
	Hemkommunens ansvar
	Förskola med enskild huvudman
	7 kap.  Förskoleklassen
	Kapitlets innehåll
	Allmänna bestämmelser
	Utbildningens syfte
	Läsår och terminer
	Erbjudande och information om utbildningen
	Avgiftsfrihet
	Utvecklingssamtal
	Förskoleklass med offentlig huvudman
	Hemkommunens ansvar
	Mottagande i annan kommun
	Placering vid skolenhet
	Interkommunal ersättning
	Förskoleklass som anordnas vid en fristående sko
	Mottagande
	Urval
	Bidrag från hemkommunen
	8 kap.  Grundskolan
	Kapitlets innehåll
	Allmänna bestämmelser
	Utbildningens syfte
	Årskurser, läsår och terminer
	Utbildningens innehåll och omfattning
	Kursplaner
	Tester och prov
	Avgiftsfrihet
	Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan
	Betygssättning
	Betyg innan ett ämne eller ämnesblock har avslut
	Betyg när ett ämne har avslutats
	Utfärdande av terminsbetyg och slutbetyg
	Prövning
	Grundskola med offentlig huvudman
	Hemkommunens ansvar
	Mottagande i annan kommun
	Kommunens organisation av sin grundskola
	Placering vid skolenhet
	Skolskjuts
	Interkommunal ersättning
	Grundskola som anordnas vid en fristående skola
	Mottagande
	Urval
	Bidrag från hemkommunen
	9 kap. Obligatoriska särskolan
	Kapitlets innehåll
	Allmänna bestämmelser
	Utbildningens syfte
	Grundsärskola och träningsskola
	Årskurser, läsår och terminer
	Utbildningens innehåll och omfattning
	Kursplaner
	Tester och prov
	Avgiftsfrihet
	Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan
	Intyg och studieomdöme
	Betygssättning i grundsärskolan
	Utfärdande av terminsbetyg och slutbetyg i grund�
	Obligatorisk särskola med offentlig huvudman
	Hemkommunens ansvar
	Mottagande i annan kommun
	Kommunens organisation av sin obligatoriska särs�
	Placering vid skolenhet
	Skolskjuts
	Interkommunal ersättning
	Obligatorisk särskola som anordnas vid en fristå
	Mottagande
	Urval
	Bidrag från hemkommunen
	10 kap.  Specialskolan
	Kapitlets innehåll
	Utbildningens syfte
	Årskurser, läsår och terminer
	Utbildningens innehåll och omfattning
	Kursplaner
	Tester och prov
	Avgiftsfrihet
	Resor och boende
	Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan
	Betygssättning
	Betyg innan ett ämne eller ämnesblock har avslut
	Betyg när ett ämne har avslutats
	Utfärdande av terminsbetyg och slutbetyg
	Prövning
	Övriga bestämmelser
	11 kap.  Sameskolan
	Kapitlets innehåll
	Utbildningens syfte
	Utbildningens innehåll och omfattning
	Kursplaner
	Tester och prov
	Avgiftsfrihet
	Resor och boende
	Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan
	Övrig bestämmelse
	12 kap.  Allmänna bestämmelser m.m. om gymnasi
	Kapitlets innehåll
	Allmänna bestämmelser
	Utbildningens syfte
	Målgrupp
	Program
	Avgiftsfrihet
	Landsting
	Riksrekrytering
	Kurser och gymnasiepoäng
	Behörighetsvillkor
	Information
	Ansökan
	Mottagande
	Antagning
	Individuell studieplan
	Utvecklingssamtal
	Information om elevs frånvaro
	Betygssättning
	Prövning
	Gymnasieexamen
	Disciplinära åtgärder
	Inackordering
	Interkommunal ersättning och bidrag till enskild�
	Rh-anpassad utbildning
	Målgrupp
	Rätt till utbildning
	Mottagande och antagning
	Avgifter
	Interkommunal ersättning
	13 kap.  Utbildning på program i gymnasieskola�
	Kapitlets innehåll
	Gemensamma bestämmelser för nationella program
	Garanterad undervisningstid
	Fullföljande av utbildning
	Nationella program som anordnas av offentlig huvudman
	Erbjudande om utbildning
	Mottagande
	Interkommunal ersättning
	Nationella program som anordnas vid en friståend�
	Mottagande
	Bidrag
	Insyn
	Gemensamma bestämmelser för specialutformade pro
	Garanterad undervisningstid
	Fullföljande av utbildning
	Specialutformade program som anordnas av offentlig huvudman
	Erbjudande om utbildning
	Mottagande
	Specialutformade program som anordnas vid en fris
	Mottagande
	Bidrag
	Insyn
	Gemensamma bestämmelser för individuella program
	Omfattning
	Fullföljande av utbildning
	Individuella program som anordnas av offentlig huvudman
	Erbjudande om utbildning
	Mottagande
	Individuella program som anordnas vid en friståe�
	Insyn
	14 kap. Gymnasiesärskolan
	Kapitlets innehåll
	Allmänna bestämmelser
	Utbildningens syfte
	Målgrupp
	Program m.m.
	Utbildningens omfattning
	Fullföljande av utbildning
	Kurser
	Avgiftsfrihet
	Betygssättning
	Disciplinära åtgärder
	Gymnasiesärskola med offentlig huvudman
	Landsting
	Rätt till utbildning
	Hemkommunens ansvar
	Mottagande i annan kommun
	Erbjudande om utbildning på nationella program
	Kommunens organisation av sin gymnasiesärskola
	Placering vid skolenhet
	Skolskjuts
	Interkommunal ersättning
	Gymnasiesärskola som anordnas vid en fristående 
	Mottagande
	Bidrag från hemkommunen
	Insyn, uppföljning och utvärdering
	15 kap.  Fritidshemmet
	16 kap.  Utbildning på entreprenad m.m.
	Entreprenad
	Samverkan
	17 kap.  Vissa särskilda utbildningsformer
	Kapitlets innehåll
	Internationella skolor
	Internationella skolor som motsvarar grundskolan
	Internationella skolor som motsvarar gymnasieskolan
	Vissa andra skolor med enskild huvudman
	Utbildning vid särskilda ungdomshem
	Utbildning vid sjukhus och liknande institutioner m.m.
	Utbildning i särskilda resurscenter
	Annat sätt för att fullgöra skolplikten
	Bemyndiganden
	18 kap.  Annan pedagogisk verksamhet
	Kapitlets innehåll
	Familjedaghem
	Öppen förskola
	Öppen fritidsverksamhet
	Omsorg under tid då förskola eller fritidshem in
	Gemensamma bestämmelser
	Övergripande mål
	Kvalitet i verksamheten
	Avgifter
	Bidrag
	19 kap. Tillsyn m.m.
	Uppföljning och utvärdering
	Tillsyn
	Inspektion
	Sanktioner
	Internationella skolor som motsvarar gymnasieskolan
	20 kap.  Skolväsendets överklagandenämnd
	Inledande bestämmelse
	Sammansättning m.m.
	Muntlig förhandling
	21 kap.  Överklagande
	Överklagande hos allmän förvaltningsdomstol
	Överklagande hos Skolväsendets överklagandenäm�
	Överklagande hos Statens skolverk
	Överklagandeförbud
	22 kap.  Övriga bestämmelser
	Bosättning
	Hemkommun och hemlandsting
	Utlandssvenska elever
	Barn och ungdomar med begåvningsmässigt funktion
	Information om icke skolpliktiga ungdomar
	Bestämmelser om handläggning
	Anmälan till socialnämnden m.m.
	Tystnadsplikt
	Riksinternatskolor
	International Baccalaureate
	Övriga bemyndiganden
	Timplan för grundskola med offentlig huvudman
	Nationella program
	Poängplan för nationella och specialutformade pr
	Förslag till lag om införande av skollagen \(2�

	Allmänna bestämmelser
	Ikraftträdande och upphävande
	Vuxenutbildning
	Definitioner
	Ansökningar om tillstånd och godkännande m.m.
	Handläggningen av frågor om erbjudande av utbild
	Förskola
	Äldre tillstånd
	Hemkommunens ansvar att erbjuda förskola
	Fritidshem
	Äldre tillstånd
	Förskoleklass
	Grundskola och obligatorisk särskola
	Äldre godkännanden och förklaringar om rätt ti�
	Pågående ärenden om åläggande av skolgång
	Betyg
	Specialskola
	Godkännanden
	Viss äldre utbildning
	Gymnasieskola och gymnasiesärskola
	Äldre förklaringar om rätt till bidrag och åte�
	Utbildning vid en fristående skola som har påbö�
	Utbildning i gymnasieskola med offentlig huvudman
	Bemyndigande
	Riksrekrytering
	Landsting som huvudman för obligatorisk särskola
	Obligatorisk särskola och gymnasiesärskola
	Gymnasieskola
	Tillämpliga bestämmelser
	Bemyndigande
	Riksinternatskola
	Internationell skola som motsvarar grundskolan
	Annat sätt för att fullgöra skolplikten
	Giltigheten av vissa godkännanden
	Pågående ärenden om tillsyn och återkallelse a�
	Skolväsendets överklagandenämnd
	Överklaganden
	Äldre medgivande att anordna prövning och utfär�
	Förslag till lag om ändring i sekretesslagen \�
	Förslag till lag om ändring i lagen \(2000:873�

	Lag om registerkontroll av personal inom förskol�
	Lag om registerkontroll av personal inom förskol�
	Förslag till lag om upphävande av lagen \(1986�
	Förslag till lag om upphävande av lagen \(1993�
	Förslag till lag om bemyndigande att meddela för
	Förslag till lag om ändring i lagen \(1962:381�
	Förslag till lag om ändring i lagen \(1986:378�
	Förslag till lag om ändring i lagen \(1991:110�
	Förslag till lag om ändring i lagen \(1991:111�
	Förslag till lag om ändring i sametingslagen \�
	Förslag till lag om ändring i lagen \(1995:124�
	Förslag till lag om ändring i bibliotekslagen \�
	Förslag till lag om ändring i lagen \(1998:620�
	Förslag till lag om ändring i lagen \(1999:117�

	Samiska i förskoleverksamhet och äldreomsorg
	Samiska i förskola, vissa familjedaghem och äldr
	Förslag till lag om ändring i lagen \(1999:117�

	Finska och meänkieli i förskoleverksamhet och ä�
	Finska och meänkieli i förskola, vissa familjeda
	Förslag till lag om ändring i lagen \(2004:543�
	Förslag till lag om ändring i lagen \(2004:773�

	Ärendet och dess beredning
	
	
	
	Utredningar
	Riksdagens tillkännagivanden




	Inledning
	Kvalitet, likvärdighet, rättssäkerhet och trygg�
	Utvecklingen på skolområdet

	Decentralisering och förstärkt målstyrning
	Integration mellan förskola, förskoleklass, grun
	Framväxten av fristående skolor
	Utgångspunkter för en ny skollag
	En tydlig och modern skollag
	Den nya skollagens uppbyggnad
	En särskild lag för vuxenutbildningen
	Mångfald och valfrihet inom barnomsorgen
	
	Vikten av mångfald och valfrihet
	Föräldrars val skall stärkas
	Utbyggnad med olika alternativ
	Likvärdiga villkor för alla godkända verksamhet�
	Möjlighet för dem som vill, att i större utstr�




	Ett enhetligt och gemensamt skolväsende för alla
	Skolformer och annan utbildning i skollagen

	Förskolan och fritidshemmet integreras i skollag�
	
	
	
	Fritidshem



	Obligatoriska särskolan och gymnasiesärskolan
	
	
	Särskolan blir två skolformer




	Särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk�
	Definitioner av centrala begrepp i utbildningen
	Elever
	Enskild
	Fristående skola
	Skolenhet
	Undervisning
	Utbildning

	Lika tillgång till utbildning och likvärdig utbi
	Övergripande mål
	
	
	Vetenskap och beprövad erfarenhet




	Barns och elevers olika behov och förutsättninga
	
	
	
	Främja hälsa
	Hållbar utveckling



	Grundläggande demokratiska värderingar
	
	
	Förbud mot diskriminering och kränkande behandli



	Förskolor, skolor och fritidshem med konfessione�
	Hänsyn till barns och ungdomars bästa
	Läroplan

	Huvudmän och ansvarsfördelning
	Skolhuvudmän och ansvaret för utbildningen

	Lokala styrelser
	Reglering av utbildning med enskild huvudman
	Skolor med enskild huvudman
	Godkännande av huvudmän för fristående skolor
	Omfattningen av verksamheten
	Förskolor samt vissa förskoleklasser och fritids
	
	Vissa förskoleklasser med enskild huvudman
	Vissa fritidshem med enskild huvudman



	Ansvarsfördelning inom utbildningen
	
	
	Ansvarsfördelningen inom utbildningen i dag




	Oförändrad men tydligare ansvarsfördelning
	Förhållandet mellan huvudman och rektor
	
	
	
	Rektor i skola med enskild huvudman



	Ledningen av utbildningen
	
	
	Rektors ledningsansvar för den pedagogiska verks�




	Rektor i förskola och fritidshem
	Rektor vid förskolor och skolor med enskild huvu�
	Ansvaret för undervisningen
	Lärare
	
	Lärarnas insatser avgörande för kvaliteten




	Huvudmannen skall sträva efter att anställa beh�
	Lärare och annan personal i förskolan och fritid
	Lärare i förskoleklassen, den obligatoriska skol
	Skärpta krav för att få anställas som lärare e
	
	
	
	Undantag från behörighetsbestämmelserna




	Betygssättning
	
	
	
	Höjning av läraryrkets status
	Andra kvalitetshöjande åtgärder


	Lärare med forskarutbildning

	Kompetensutveckling
	Lokaler och utrustning

	Kvalitet och inflytande
	Systematiskt kvalitetsarbete
	Kvalitetsredovisning


	Kvalitetsredovisningen i centrum för kvalitetsar�
	Kvalitetsredovisningens syfte och utformning
	Kvalitetsredovisning på huvudmannanivå
	Kvalitetsredovisning på skolenhetsnivå
	Ansvar och delaktighet på skolenhetsnivå
	
	Klagomålshantering

	Stärkt inflytande för barn, elever och vårdnads�
	Bestämmelser om barnens och elevernas inflytande


	Kommitténs förslag
	Arbetsgruppens förslag
	
	En allmän lagbestämmelse om vårdnadshavarnas in�
	Ett systematiskt arbete med inflytandefrågor och�
	
	Kommitténs förslag




	Arbetsgruppens förslag
	
	
	
	Formerna avgörs lokalt




	Allmänna bestämmelser om utbildning i vissa skol
	Tillämpningsområde
	Elevhälsan
	
	
	En samlad elevhälsa




	Förebyggande och hälsofrämjande arbete
	Studie- och yrkesvägledning
	Arbetsmiljö, trygghet och studiero
	Nödvändiga åtgärder för att värna trygghet oc�


	Kvarstannande efter skoldagens slut
	
	Omhändertagande av föremål

	Elevernas utveckling mot målen
	
	
	Varje elev skall ges förutsättningar att nå sko�
	Åtgärdsprogrammet är det centrala dokumentet i �




	Överklagande av beslut om åtgärdsprogram hos Sk�
	Vissa former av särskilt stöd
	
	
	
	Annan undervisningsgrupp
	Anpassad studiegång




	Särskilt stöd i gymnasieskolan
	Information om elevens utveckling
	Utvecklingssamtal
	Individuella utvecklingsplaner

	Allmänna bestämmelser om betyg och beteckningar 
	Allmänna bestämmelser om betyg
	Beteckningar på betygsstegen
	Undantag från betygsbestämmelserna

	Åtgärder för rättvisa och likvärdiga betyg
	Omprövning av betyg


	Åtgärder för att minimera behovet av omprövnin�
	
	Rektors ansvar för betygssättningen förtydligas
	Kvalitetssäkring av betygssättningen
	Information om grunderna för betygssättningen
	Rättelse av uppenbart felaktiga betyg
	
	Rätten att pröva för ett nytt betyg




	Skolplikt och motsvarande rätt till utbildning
	Inledning
	Skolpliktens upphörande och rätt att fullfölja �
	Deltagande i utbildning

	Information om frånvaro
	Ansvar för att skolplikten fullgörs

	Förskolan
	Inledning
	Förskolans uppdrag och syfte
	Barngruppernas sammansättning och storlek
	Erbjudande av förskola
	Utvecklingssamtal
	Kommunens ansvar
	Hemkommunens ansvar
	Förskola i annan kommun

	Förskola med enskild huvudman

	Förskoleklassen
	Inledning
	Förskoleklassens syfte

	Utbildningsreformer behöver tid för att få geno�
	
	
	
	Gemensam reglering




	Förskoleklassens uppdrag
	Förskoleklassens mångkulturella uppdrag
	Erbjudande om och omfattning av förskoleklass
	Utvecklingssamtal
	
	
	Utvecklingssamtal



	Mottagande och interkommunal ersättning i försko
	
	
	Hemkommunens ansvar




	Övergång från förskoleklassen till grundskolan
	Placering vid skolenhet i förskoleklass med offe�
	Mottagande i förskoleklass med enskild huvudman

	Grundskolan
	Inledning
	Grundskolans syfte
	Utbildningens omfattning och innehåll – ämnen oc
	
	
	Modersmål i timplanen
	Lokala tillval
	Avvikelser från timplanen för särskilda utbildn�



	Tester och prov vid antagning
	Avgifter och lärverktyg
	Mottagande och placering vid skolenhet med offentlig huvudman
	Skolskjuts
	Fristående grundskola

	Obligatoriska särskolan
	Inledning
	Sammanhållen proposition om utbildningen för ele
	Särskolan blir två skolformer
	Vissa andra förändringar

	Specialskolan
	Inledning
	Specialskola med enskild huvudman
	Fritidsverksamhet vid specialskolor

	Sameskolan
	Inledning
	Sameskola med enskild huvudman
	Förskola, förskoleklass och fritidshem för sami�

	Fritidshemmet
	Inledning
	Fritidshemmet i eget kapitel

	Integration och samverkan
	Fritidshemmets syfte

	Tydligt syfte och uppdrag
	Elever som skall erbjudas fritidshem
	Hemkommunens ansvar

	Hemkommunen skall erbjuda fritidshem
	Elever i sameskolan, specialskolan och skolor uta
	Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan
	Inledning
	Förändringar för gymnasieskolan

	Bestämmelser om gymnasieskolan i två kapitel
	Gymnasieskolans syfte
	Avgiftsfrihet och lärverktyg
	Kurser, etapper och gymnasiepoäng

	Etappindelning av kärnämnen och etappbetyg
	Etappbetyg och ämnesbetyg
	Etappbetygen bör ersättas med skriftligt omdöme
	Etappläsning i fler ämnen
	Ansökan, mottagande och antagning
	Individuella studieplaner och utvecklingssamtal i gymnasieskolan
	Information om elevs frånvaro

	Information om myndiga elevers frånvaro
	Närvaro i gymnasieskolan
	Betyg och prövning
	Disciplinära åtgärder
	Rh-anpassad utbildning

	Utbildning på program i gymnasieskolan
	Inledning
	
	
	Gemensamma bestämmelser för programmen
	Nationella program
	Specialutformade program
	Individuella program



	Fristående gymnasieskolor

	Andra utbildningsanordnare
	Gymnasiesärskolan
	Inledning
	Allmänna bestämmelser om gymnasiesärskolan
	Utbildningens syfte och målgrupp
	Mottagande, antagning och avgifter
	Utvecklingssamtal
	Betyg

	Gymnasiesärskola med offentlig huvudman

	Interkommunal ersättning
	Gymnasiesärskola som anordnas vid en fristående 

	Utbildning på entreprenad m.m.
	Inledning
	
	
	Entreprenader i förskola, fritidshem och förskol



	Uppgifter som inte är hänförliga till undervisn�
	Entreprenader i gymnasieskolan
	Dispens
	Utredning om utökade förutsättningar för entre�
	Bestämmelser för utbildning på entreprenad
	Myndighetsutövning
	Krav på lärares utbildning och kompetens

	Ansvar för medicinska insatser

	Vissa särskilda utbildningsformer
	Inledning
	Internationella skolor
	Elever vid internationella skolor som motsvarar grundskolan
	Villkor för godkännande av en internationell sko
	Bidrag till en internationell skola
	
	Bidrag till internationella skolor på gymnasieni�


	Betygssättning i internationella gymnasieskolor

	Vissa skolor med enskild huvudman där skolplikt �
	
	
	Möjligheten att fullgöra skolplikt i skola utanf




	Villkor för godkännande
	Ytterligare villkor för godkännande
	Utbildning vid särskilda ungdomshem
	Utbildning vid sjukhus eller liknande

	Vissa verksamheter för barn på sjukhus
	Särskild undervisning
	Ansvar att anordna och ersättningssystem för sä�
	Utbildning vid särskilda resurscenter
	Annat sätt för att fullgöra skolplikten
	Gemensamma bestämmelser om bemyndigande

	Annan pedagogisk verksamhet
	Inledning
	Familjedaghem
	Öppen förskola
	Öppen fritidsverksamhet

	Barn i behov av särskilt stöd
	Omsorg under tid då förskola eller fritidshem in

	Lagstiftningen
	Familjens behov och barnens bästa
	Förtydligad lagstiftning
	Gemensamma bestämmelser för annan pedagogisk ver
	
	
	Övergripande mål




	Kvalitet i verksamheten
	Avgifter och bidrag
	Tillsyn m.m.
	Skolverkets ansvar för uppföljning och utvärder�
	Ansvaret för tillsyn
	Dagens reglering av ansvaret för tillsyn
	Ansvaret för tillsyn regleras i skollagen

	Rätt till inspektion
	Sanktioner m.m.
	Sanktioner mot kommuner som skolhuvudmän
	Sanktionsmöjligheter mot huvudmän för friståen�
	Sanktioner mot huvudman för internationella skol�
	Sanktioner mot verksamhet som kommun godkänt
	Överklagande


	Skolväsendets överklagandenämnd
	Inledning
	Nämndens sammansättning m.m.
	Bestämmelser om muntlig förhandling

	Överklagande
	Kapitlets struktur och innehåll
	Överklagande hos allmän förvaltningsdomstol
	Beslut av Statens skolverk i fråga om godkännand
	Beslut av kommunen, landstinget eller en enskild 
	
	Godkännande av enskild som huvudman för utbildni
	Skolskjuts
	Stöd till inackordering


	Beslut av Specialskolemyndigheten eller Sameskols
	Beslut av rektor i fråga om befrielse från oblig

	Överklagande hos Skolväsendets överklagandenäm�
	Beslut av kommunen eller en enskild huvudman i fr
	Beslut av Specialskolemyndigheten eller Sameskols
	Beslut av rektor i fråga om särskilt stöd, anpa�

	Överklagandeförbud

	Övriga bestämmelser
	Inledning
	Bosättning
	Bestämmelser om handläggning
	
	
	Talerätt



	Tystnadsplikt
	Riksinternatskolor
	Vissa bemyndiganden

	Förordningsregleringen
	Ändringar i annan lagstiftning
	Sekretesslagen
	Sekretess i omsorg under tid då förskola eller f
	Sekretess och meddelarfrihet inom Skolverkets tillsyn

	Meddelarfrihet
	Registerkontroll
	Bibliotekslagen

	Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
	Ekonomiska konsekvenser
	
	
	
	Möjligheter att överklaga beslut
	Rektor och lärare
	Förskoleklass
	Utbildning för barn till beskickningsmedlemmar m�




	Författningskommentar
	Förslaget till skollag

	1 kap.  Inledande bestämmelser
	Lagens innehåll
	Definitioner
	Lika tillgång till utbildning
	Likvärdig utbildning
	Övergripande mål m.m.
	Läroplan
	2 kap.  Huvudmän och ansvarsfördelning m.m.
	Skolhuvudmän
	Kommuner
	Landsting
	Staten
	Enskilda
	Huvudmannens ansvar för utbildningen
	Ledningen av utbildningen och ansvaret för under�
	Rektor
	Lärare
	Anställningsform m.m.
	Behörighetsbevis
	Kompetensutveckling
	Lokaler och utrustning
	3 kap.  Allmänna bestämmelser om kvalitet och 
	Systematiskt kvalitetsarbete
	Kvalitetsarbete på huvudmannanivå
	Kvalitetsarbete på skolenhetsnivå
	Kvalitetsredovisningens innehåll
	Rutiner för att ta emot och utreda klagomål
	Åtgärder
	Barnens, elevernas och vårdnadshavarnas inflytan�
	Allmänt om barnens och elevernas inflytande över
	Allmänt om vårdnadshavares inflytande över utbi�
	Systematiskt arbete med inflytandefrågor
	Elevernas arbete med inflytandefrågor m.m.
	Planering och information
	4 kap. Allmänna bestämmelser om utbildning i vis
	Tillämpningsområde
	Elevhälsan
	Studie- och yrkesvägledning
	Arbetsmiljö m.m.
	Trygghet och studiero
	Omhändertagande av föremål
	Elevernas utveckling mot målen
	Åtgärdsprogram
	Vissa former av särskilt stöd
	Information om elevens utveckling
	Betyg
	Prövning för betyg
	5 kap.  Skolplikt och motsvarande rätt till ut�
	Inledande bestämmelser
	Skolpliktens inträde och skolstarten
	Skolpliktens upphörande och rätt att fullfölja �
	Deltagande i utbildning
	Ansvaret för att skolplikten fullgörs m.m.
	6 kap.  Förskolan
	Kapitlets innehåll
	Allmänna bestämmelser
	Barn som skall erbjudas förskola
	Föräldrasamarbete och utvecklingssamtal
	Hemkommunens ansvar
	Förskola med enskild huvudman
	7 kap.  Förskoleklassen
	Kapitlets innehåll
	Allmänna bestämmelser
	Utbildningens syfte
	Läsår och terminer
	Erbjudande och information om utbildningen
	Avgiftsfrihet
	Utvecklingssamtal
	Förskoleklass med offentlig huvudman
	Hemkommunens ansvar
	Mottagande i annan kommun
	Placering vid skolenhet
	Interkommunal ersättning
	Förskoleklass som anordnas vid en fristående sko
	Mottagande
	Bidrag från elevens hemkommun
	8 kap.  Grundskolan
	Kapitlets innehåll
	Allmänna bestämmelser
	Utbildningens syfte
	Årskurser, läsår och terminer
	Utbildningens innehåll och omfattning
	Kursplaner
	Tester och prov
	Avgiftsfrihet
	Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan
	Betygssättning
	Betyg innan ett ämne eller ämnesblock har avslut
	Betyg när ett ämne eller ämnesblock har avsluta�
	Utfärdande av terminsbetyg och slutbetyg
	Prövning
	Grundskola med offentlig huvudman
	Hemkommunens ansvar
	Mottagande i annan kommun
	Kommunens organisation av sin grundskola
	Placering vid skolenhet
	Skolskjuts
	Interkommunal ersättning
	Grundskola som anordnas vid en fristående skola
	Mottagande
	Urval
	Bidrag från elevens hemkommun
	9 kap. Obligatoriska särskolan
	Kapitlets innehåll
	Allmänna bestämmelser
	Utbildningens syfte
	Grundsärskola och träningsskola
	Årskurser, läsår och terminer
	Utbildningens innehåll och omfattning
	Kursplaner
	Tester och prov
	Avgiftsfrihet
	Utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner
	Intyg och studieomdöme
	Betygssättning i grundsärskolan
	Utfärdande av terminsbetyg och slutbetyg i grund�
	Obligatorisk särskola med offentlig huvudman
	Hemkommunens ansvar
	Mottagande i annan kommun
	Kommunens organisation av sin obligatoriska särs�
	Placering vid skolenhet
	Skolskjuts
	Interkommunal ersättning
	Obligatorisk särskola som anordnas vid en fristå
	Mottagande
	Urval
	Bidrag från hemkommunen
	10 kap.  Specialskolan
	Kapitlets innehåll
	Utbildningens syfte
	Årskurser, läsår och terminer
	Utbildningens innehåll och omfattning
	Kursplaner
	Tester och prov
	Avgiftsfrihet
	Resor och boende
	Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan
	Betygssättning
	Betyg innan ett ämne eller ämnesblock har avslut
	Betyg när ett ämne eller ämnesblock har avsluta�
	Utfärdande av terminsbetyg och slutbetyg
	Prövning
	Övriga bestämmelser
	11 kap.  Sameskolan
	Kapitlets innehåll
	Utbildningens syfte
	Utbildningens innehåll och omfattning
	Kursplaner
	Tester och prov
	Avgiftsfrihet
	Resor och boende
	Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan
	Övrig bestämmelse
	12 kap.  Allmänna bestämmelser m.m. om gymnasi
	Kapitlets innehåll
	Allmänna bestämmelser
	Utbildningens syfte
	Målgrupp
	Program
	Avgiftsfrihet
	Landsting
	Riksrekrytering
	Kurser och gymnasiepoäng
	Behörighetsvillkor
	Information
	Ansökan
	Mottagande
	Antagning
	Individuell studieplan
	Utvecklingssamtal
	Information om elevs frånvaro
	Betygssättning
	Prövning
	Gymnasieexamen
	Disciplinära åtgärder
	Inackordering
	Interkommunal ersättning och bidrag till enskild�
	Rh-anpassad utbildning
	Målgrupp
	Rätt till utbildning
	Mottagande och antagning
	Avgifter
	Interkommunal ersättning
	13 kap.  Utbildning på program i gymnasieskola�
	Kapitlets innehåll
	Gemensamma bestämmelser för nationella program
	Garanterad undervisningstid
	Fullföljande av utbildning
	Nationella program som anordnas av offentlig huvudman
	Erbjudande om utbildning
	Mottagande
	Interkommunal ersättning
	Nationella program som anordnas vid en friståend�
	Gemensamma bestämmelser för specialutformade pro
	Fullföljande av utbildning
	Specialutformade program som anordnas av offentlig huvudman
	Erbjudande om utbildning
	Mottagande
	Specialutformade program som anordnas vid en fris
	Gemensamma bestämmelser för individuella program
	Omfattning
	Fullföljande av utbildning
	Individuella program som anordnas av offentlig huvudman
	Erbjudande om utbildning
	Mottagande
	Individuella program som anordnas vid en friståe�
	14 kap. Gymnasiesärskolan
	Kapitlets innehåll
	Allmänna bestämmelser
	Utbildningens syfte
	Målgrupp
	Program m.m.
	Utbildningens omfattning
	Fullföljande av utbildning
	Kurser
	Avgiftsfrihet
	Betygssättning
	Disciplinära åtgärder
	Gymnasiesärskola med offentlig huvudman
	Landsting
	Rätt till utbildning
	Hemkommunens ansvar
	Mottagande i annan kommun
	Erbjudande om utbildning på nationella program
	Kommunens organisation av sin gymnasiesärskola
	Placering vid skolenhet
	Skolskjuts
	Interkommunal ersättning
	Gymnasiesärskola som anordnas vid en fristående 
	Mottagande
	Bidrag från hemkommunen
	Insyn, uppföljning och utvärdering
	15 kap.  Fritidshemmet
	16 kap.  Utbildning på entreprenad m.m.
	Entreprenad
	Samverkan
	17 kap.  Särskilda utbildningsformer
	Kapitlets innehåll
	Internationella skolor
	Internationella skolor som motsvarar grundskolan
	Internationella skolor som motsvarar gymnasieskolan
	Vissa andra skolor med enskild huvudman
	Utbildning vid särskilda ungdomshem
	Utbildning vid sjukhus och liknande institutioner m.m.
	Utbildning i särskilda resurscenter
	Annat sätt för att fullgöra skolplikten
	Bemyndiganden
	18 kap.  Annan pedagogisk verksamhet
	19 kap. Tillsyn m.m.
	Uppföljning och utvärdering
	Tillsyn
	Inspektion
	Sanktioner
	20 kap.  Skolväsendets överklagandenämnd
	Inledande bestämmelse
	Sammansättning m.m.
	Muntlig förhandling
	21 kap.  Överklagande
	Överklagande hos allmän förvaltningsdomstol
	Överklagande hos Skolväsendets överklagandenäm�
	Överklagande hos Statens skolverk
	Överklagandeförbud
	22 kap.  Övriga bestämmelser
	Bosättning
	Hemkommun och hemlandsting
	Utlandssvenska elever
	Barn och ungdomar med begåvningsmässigt funktion
	Information om icke skolpliktiga ungdomar
	Bestämmelser om handläggning
	Anmälan till socialnämnden m.m.
	Tystnadsplikt
	Riksinternatskolor
	International Baccalaureate
	Övriga bemyndiganden
	Förslaget till lag om införande av skollagen \�

	Allmänna bestämmelser
	Ikraftträdande och upphävande
	Vuxenutbildning
	Definitioner
	Ansökningar om tillstånd och godkännande m.m.
	Erbjudande av utbildning och mottagande m.m.
	Förskola
	Äldre tillstånd
	Hemkommunens ansvar att erbjuda förskola
	Fritidshem
	Äldre tillstånd
	Förskoleklass
	Grundskola och obligatorisk särskola
	Äldre godkännanden och förklaringar om rätt ti�
	Pågående ärenden om åläggande av skolgång
	Betyg
	Specialskola
	Godkännande
	Viss äldre utbildning
	Gymnasieskola och gymnasiesärskola
	Äldre förklaringar om rätt till bidrag och åte�
	Utbildning vid en fristående skola som har påbö�
	Utbildning i gymnasieskola med offentlig huvudman
	Bemyndigande
	Riksrekrytering
	Landsting som huvudman för obligatorisk särskola
	Obligatorisk särskola och gymnasiesärskola
	Gymnasieskola
	Tillämpliga bestämmelser
	Bemyndigande
	Riksinternatskola
	Internationell skola som motsvarar grundskolan
	Annat sätt för att fullgöra skolplikten
	Giltigheten av godkännanden m.m.
	Pågående ärenden om tillsyn och återkallelse a�
	Skolväsendets överklagandenämnd
	Överklaganden
	Äldre medgivande att anordna prövning och utfär�
	Förslaget till lag om ändring i sekretesslagen �
	Förslaget till lag om ändring i lagen \(2000:8�

	Lagens rubrik
	Övriga förslag till lagändringar

	Bilaga 1
	Bilaga 2
	Bilaga 3
	Bilaga 4
	Bilaga 5
	Bilaga 6
	Bilaga 7
	Bilaga 8
	Bilaga 9
	Bilaga 10
	Bilaga 11
	Bilaga 12
	Bilaga 13
	Bilaga 14
	Bilaga 15
	Bilaga 16
	Bilaga 17
	Bilaga 18
	Bilaga19

