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Lag
om ändring i skollagen (1985:1100);

Utkom från trycket
den 12 juni 1998

utfärdad den 4 juni 1998.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om skollagen (1985:1100)2
dels att 5 kap. 5 § skall ha följande lydelse,
dels att det i övergångsbestämmelserna till lagen (1993:1478) om ändring
i nämnda lag skall införas en ny punkt, 8, av följande lydelse.

5 kap.
5 § Varje kommun är skyldig att erbjuda utbildning på nationella program
för samtliga de ungdomar i kommunen som avses i 1 § första stycket förutsatt att de
1. har slutfört sista årskursen i grundskolan eller motsvarande och har
godkända betyg i svenska alternativt svenska som andraspråk, engelska och
matematik eller på ett annat sätt förvärvat likvärdiga kunskaper, samt
2. inte tidigare har gått igenom utbildning på ett nationellt program i
gymnasieskolan eller en i förhållande därtill likvärdig utbildning eller avlagt
International Baccalaureate (IB).
Erbjudandet skall omfatta ett allsidigt urval av nationella program. Antalet
platser på de olika programmen och deras grenar skall anpassas med hänsyn
till elevernas önskemål.
Erbjudandet skall avse utbildning som anordnas inom kommunen eller i
en annan kommun eller ett landsting i enlighet med samverkansavtal. Två eller flera kommuner som 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.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får bestämma
att särskilda krav på förkunskaper skall gälla för vissa utbildningar.
8. För dem som åberopar sifferbetyg när de söker till gymnasieskolan
skall 5 kap. 5 § gälla i dess lydelse före den 1 juli 1994.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.
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Prop. 1997/98:94, bet. 1997/98:UbU18, rskr. 1997/98:272.
Lagen omtryckt 1997:1212.
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På regeringens vägnar
YLVA JOHANSSON
Gudmund Toijer
(Utbildningsdepartementet)
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