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Lag
om ändring i skollagen (1985:1100);

Utkom från trycket
den 4 juni 1999

utfärdad den 27 maj 1999.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om skollagen (1985:1100)2
dels att 2 b kap. 6–10, 12 och 13 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas fem nya paragrafer, 2 b kap. 10 a–e §§,
samt närmast före 2 b kap. 6 och 10 §§ nya rubriker av följande lydelse,
dels att det närmast före 2 b kap. 1 och 11 §§ skall införas nya rubriker
som skall lyda ”Allmänna bestämmelser om förskoleklassen inom det offentliga skolväsendet” respektive ”Övriga föreskrifter”.

2 b kap.
Godkännande m.m. för enskilda att bedriva utbildning motsvarande
förskoleklassen
6 § Utbildning som motsvarar förskoleklassen får bedrivas yrkesmässigt
av ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild person,
om utbildningen är godkänd enligt 7 §. Ärenden om godkännande prövas av
den kommun där utbildningen skall bedrivas, om inte annat följer av andra
stycket.
Ärenden om godkännande av utbildning som motsvarar förskoleklassen
för sådana fristående skolor som avses i 9 kap. 1 § andra stycket prövas av
Statens skolverk.
Godkännande behövs inte för sådan utbildning som kommunen genom
avtal enligt 2 § tredje stycket har överlämnat till en enskild att utföra.
7 §3 Utbildning som avses i 6 § skall godkännas, om
1. den stimulerar varje barns utveckling och lärande och kan ligga till
grund för fortsatt skolgång, och
2. den även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som
gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet.
Utbildning som bedrivs av en godkänd fristående skola som motsvarar
grundskolan eller särskolan skall godkännas, om villkoren enligt första
stycket är uppfyllda, och om
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1. den står öppen för alla barn som har rätt till utbildning inom förskoleklassen, med undantag för sådana barn som det skulle medföra betydande
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter att ta emot för den fristående
skolan, och
2. den uppfyller de ytterligare villkor som regeringen föreskriver i fråga
om utbildningen och om antagningen till och ledningen av sådan utbildning.
8 § Utbildning som avses i 6 § står under tillsyn av den kommun där utbildningen bedrivs, om inte annat följer av andra stycket. Kommunen har rätt
att inspektera utbildningen och får hämta in de upplysningar och ta del av de
handlingar som behövs för tillsynen.
Utbildning som bedrivs av fristående skolor står under tillsyn av Statens
skolverk. Skolorna är skyldiga att delta i den uppföljning och utvärdering av
skolväsendet som genomförs av Skolverket.
Den kommun där den fristående skolan är belägen har rätt till insyn i skolans verksamhet, om skolan får bidrag enligt 10 a §. Skolan är också skyldig
att i den utsträckning som kommunen bestämmer delta i den uppföljning och
utvärdering som kommunen gör av sitt eget skolväsende.
9 § Om en utbildning som avses i 6 § inte längre uppfyller kraven för godkännande och bristerna inte avhjälps efter påpekande för huvudmannen skall
kommunen eller, när det gäller utbildning som bedrivs av en fristående
skola, Statens skolverk återkalla godkännandet.

Bidrag
10 § Kommunen kan lämna bidrag till utbildning som avses i 6 § och som
inte bedrivs av en godkänd fristående skola, om avgifterna inte är oskäligt
höga. Bidraget bör lämnas med ett belopp per barn som inte oskäligt avviker
från kommunens kostnad per barn i motsvarande utbildning.
10 a § En fristående skola som av Statens skolverk har fått godkännande
att anordna utbildning som motsvarar förskoleklassen skall av Skolverket
förklaras berättigad till sådant bidrag som avses i 10 b eller 10 c §.
Skolverket skall dock inte lämna någon förklaring om rätt till bidrag, om
verksamheten skulle innebära påtagliga negativa följder för skolväsendet i
den kommun där skolan är belägen eller om skolan tar ut avgifter i strid med
10 d §.
För att en fristående skola med nystartad utbildning skall ha rätt till bidrag
gäller att skolan har ansökt om att bli godkänd före den 1 april kalenderåret
innan utbildningen startar.
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10 b § Hemkommunen skall till en fristående skola som motsvarar grundskolan lämna bidrag för varje elev som deltar i utbildningen. Bidraget skall
bestämmas med hänsyn till skolans åtagande och elevens behov efter samma
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna
förskoleklassen.
Kommunen är dock inte skyldig att lämna bidrag för den del av verksamheten som överstiger 15 timmar i veckan eller 525 timmar om året eller för
elev som tas emot före höstterminen det år eleven fyller sex år. Har en elev

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.
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10 c § Hemkommunen skall till en fristående skola som motsvarar särskolan lämna bidrag för varje elev som deltar i utbildningen. Om skolan inte
kommer överens om annat med elevernas hemkommuner, skall kommunerna
betala det belopp som regeringen beslutat.
10 d § Utbildning som en fristående skola får bidrag för enligt 10 a § skall
vara avgiftsfri för de elever som bidragen avser. För den del av verksamheten
som överstiger 15 timmar i veckan eller 525 timmar om året får dock skolan
ta ut skäliga avgifter. Skäliga avgifter får också tas ut för barn som tas emot
före höstterminen det år då de fyller sex år.
10 e § Om utbildningen vid en fristående skola som har rätt till bidrag enligt 10 a § förändras i sådan utsträckning att det innebär påtagliga negativa
följder för skolväsendet i den kommun där skolan är belägen, skall Statens
skolverk återkalla rätten till bidrag. Rätten till bidrag skall också återkallas,
om skolan tar ut avgifter i strid med 10 d §.
12 § Kommunens beslut i ärenden om godkännande enligt 6 § första
stycket och om återkallande av godkännande enligt 9 § får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.
Statens skolverks beslut i ärenden om godkännande enligt 6 § andra
stycket, om återkallande av godkännande enligt 9 § eller i ärenden om rätt
till bidrag enligt 10 a § eller återkallande av sådan rätt enligt 10 e § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Kommunens respektive Skolverkets beslut om återkallande av godkännande enligt 9 § och domstols motsvarande beslut gäller omedelbart.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
13 § Till böter döms den som utan godkännande bedriver utbildning som
avses i 6 §.
Allmänt åtal får väckas endast efter medgivande av den kommun där utbildningen bedrivs eller av Statens skolverk.
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.
2. Den som före ikraftträdandet har fått tillstånd att bedriva verksamhet
som motsvarar förskoleklassen skall anses ha fått ett godkännande enligt
2 b kap. 6 §. Har ett sådant tillstånd meddelats före ikraftträdandet för en fristående skola som motsvarar grundskolan eller särskolan, skall tillståndet
också anses innefatta en förklaring om rätt till bidrag enligt 2 b kap. 10 a §.
3. För en fristående skola som vid lagens ikraftträdande inte bedriver
verksamhet motsvarande förskoleklassen och som vill ha bidrag enligt
2 b kap. 10 a § från och med läsåret 2000/2001 gäller i stället för ansökningstiden i 2 b kap. 10 a § tredje stycket att skolan skall ha ansökt om godkännande före den 1 september 1999.
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På regeringens vägnar
INGEGERD WÄRNERSSON
Magnus Eriksson
(Utbildningsdepartementet)

4
Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 1999

