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om ändring i skollagen (1985:1100);

SFS 2001:799
Utkom från trycket
den 20 november 2001

utfärdad den 8 november 2001.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 1 §, 2 b kap. 10 b och
10 c §§, 9 kap. 6, 6 a, 8 a och 8 c §§ samt 15 kap. 5 § skollagen (1985:1100)2
skall ha följande lydelse.

1 kap.
1 § För barn och ungdomar anordnar det allmänna utbildning i form av
förskoleklass, grundskola och gymnasieskola samt vissa motsvarande skolformer, nämligen särskola, specialskola och sameskola.
Förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, specialskolan
och sameskolan bildar det offentliga skolväsendet för barn och ungdom .
Dessutom finns särskilda utbildningsformer som anordnas av det allmänna
för dem som till följd av sjukdom eller av annat skäl inte kan delta i skolarbetet inom det offentliga skolväsendet.
Det allmänna anordnar också pedagogisk verksamhet i form av förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. För dessa verksamheter gäller i denna lag
endast bestämmelserna i 2 a kap. och 15 kap. 5 §.

2 b kap.
10 b §3 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.
Om bidraget avser en asylsökande elev eller en annan elev som vistas i
Sverige under liknande omständigheter, skall kommunen i stället för vad
som anges i första stycket betala det belopp som regeringen har föreskrivit.
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10 c §4 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.
Om bidraget avser en asylsökande elev eller en annan elev som vistas i
Sverige under liknande omständigheter, skall kommunen i stället för vad
som anges i första stycket betala det belopp som regeringen har föreskrivit.

9 kap.
6 § En godkänd fristående skola som motsvarar grundskolan skall av Statens skolverk förklaras berättigad till sådant bidrag som avses i tredje
stycket. Förklaring skall dock inte lämnas, om skolans verksamhet skulle
innebära påtagliga negativa följder för skolväsendet i den kommun där skolan är belägen eller skolan tar ut avgifter i strid med 7 §.
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 elev som genomgår utbildning motsvarande den som ges i
grundskolan 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 organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.
Vad som sägs i första–tredje styckena gäller inte de fristående skolor för
vilka regeringen har beslutat om statsbidrag genom särskilda föreskrifter eller andra särskilda beslut och inte heller skolor, för vilka huvudmannen
skriftligen har avstått från medelstilldelning. Kommunens skyldighet enligt
tredje stycket gäller inte, om statsbidrag lämnas för en utlandssvensk elevs
utbildning. Om bidraget avser en asylsökande elev eller en annan elev som
vistas i Sverige under liknande omständigheter, skall kommunen i stället för
vad som anges i tredje stycket betala det belopp som regeringen har föreskrivit.
6 a § En godkänd fristående skola som motsvarar särskolan skall av Statens skolverk förklaras berättigad till sådant bidrag som avses i tredje
stycket. Förklaring skall dock inte lämnas, om skolans verksamhet skulle
innebära påtagliga negativa följder för skolväsendet i den kommun där skolan är belägen eller skolan tar ut elevavgifter som strider mot 7 §.
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.
Om den fristående skolan inte kommer överens om annat med elevernas
hemkommuner, skall dessa erlägga det belopp som regeringen beslutat.
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Om bidraget avser en asylsökande elev eller en annan elev som vistas i
Sverige under liknande omständigheter, skall kommunen i stället för vad
som anges i tredje stycket betala det belopp som regeringen har föreskrivit.
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8 a § För varje elev som genomgår sådan utbildning som avses i 8 § lämnas bidrag av hemkommunen. Kommunens skyldighet gäller endast utbildning för sådana elever som hemkommunen var skyldig att erbjuda gymnasieutbildning vid den tidpunkt då utbildningen började.
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till skolan gäller inte, om statsbidrag lämnas för en utlandssvensk elevs utbildning.
Om den fristående skolan inte kommer överens om annat med elevernas
hemkommuner, skall dessa erlägga det belopp som regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämt har föreskrivit.
Om bidraget avser en asylsökande elev eller en annan elev som vistas i
Sverige under liknande omständigheter, skall kommunen i stället för vad
som anges i tredje stycket betala det belopp som regeringen har föreskrivit
särskilt.
8 c § För varje elev som genomgår sådan utbildning som avses i 8 b § lämnas bidrag av hemkommunen. Kommunens skyldighet gäller endast utbildning för sådana elever som hemkommunen var skyldig att erbjuda utbildning i gymnasiesärskolan vid den tidpunkt då utbildningen började.
Om den fristående skolan inte kommer överens om annat med elevernas
hemkommuner, skall dessa betala det belopp som regeringen beslutat.
Om bidraget avser en asylsökande elev eller en annan elev som vistas i
Sverige under liknande omständigheter, skall kommunen i stället för vad
som anges i andra stycket betala det belopp som regeringen har föreskrivit.

15 kap.
5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om mottagande i det offentliga skolväsendet av elever som
inte räknas som bosatta i Sverige. Detsamma gäller mottagande av barn i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
På regeringens vägnar
INGEGERD WÄRNERSSON
Magnus Eriksson
(Utbildningsdepartementet)
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