
 

 

LAGRÅDET             

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2022-02-04 

Närvarande: F.d. justitierådet Ella Nyström, f.d. hovrättspresidenten 

Lennart Svensäter och justitierådet Kristina Svahn Starrsjö  

Förskola för fler barn 

Enligt en lagrådsremiss den 27 januari 2022 har regeringen 

(Utbildningsdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande  

över förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800). 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av departementssekreteraren 

Helena Persson, biträdd av kanslirådet Anders Edin.  

Förslaget föranleder följande yttrande.  
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Förslaget till lag om ändring i skollagen 

8 kap. 12 § 

Av den föreslagna andra punkten i första stycket framgår att hem-

kommunen ansvarar för att utbildning i förskola kommer till stånd för 

barn som enligt 14 a § ska erbjudas förskoleplats utan att barnets 

vårdnadshavare har önskat det. 

En vårdnadshavare som får ett erbjudande om förskoleplats för 

barnet enligt 14 a § kan välja att avstå från att utnyttja erbjudandet. 

Den föreslagna formuleringen av 12 § väcker frågan om avsikten     

är att kommunen även i ett sådant fall ska ha ansvar för att 

utbildningen för barnet kommer till stånd. Närmast till hands är enligt 

Lagrådets mening bedömningen att ett sådant ansvar ska gälla för 

barn som har accepterat erbjudandet om förskoleplats. Om detta är 

avsikten bör lagtexten förtydligas på så sätt att andra punkten 

omfattar barn som tas emot i förskolan efter ett erbjudande om    

plats enligt 14 a §.  

I författningskommentaren till andra punkten anges emellertid att 

innebörden av punkten är att hemkommunen måste anordna 

förskoleplatser i den omfattning som krävs för att det ska finnas 

platser även för barn som ska erbjudas plats enligt 14 a §. Om 

avsikten är att bestämmelsen ska ha denna innebörd bör 

”Hemkommunen ansvarar för att utbildning i förskola kommer till 

stånd för alla barn…” bytas ut mot ”Hemkommunen ansvarar för att 

anordna förskoleplatser för alla barn…”. 

Ytterligare överväganden bör ske under den fortsatta beredningen. 

 

 


