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LAGRÅDET               

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-09 

 

Närvarande:  F.d. regeringsrådet Leif Lindstam, f.d. justitierådet Lars 

Dahllöf och regeringsrådet Carina Stävberg. 

 

Bidragsvillkor för fristående verksamheter  

 

Enligt en lagrådsremiss den 18 februari 2010 (Utbildningsdeparte-

mentet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över 

förslag till lag om ändring i skollagen (1985:1100). 

  

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av ämnessakkunniga Maud 

Bergkvist med biträde av departementssekreteraren Anna Barklund. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

2 a kap. 19 § 

 

Enligt 19 § får vissa beslut av en kommun överklagas hos allmän 

förvaltningsdomstol, däribland beslut i ärenden som gäller rätt till 

bidrag för fristående skolor och enskilda förskolor eller återkallande 

av sådan rätt enligt 17 § eller gäller bidrag enligt 17 a § andra och 

tredje styckena. I paragrafen föreslås att även beslut om bidragets 

storlek enligt 17 a § tionde stycket ska kunna överklagas. 
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Enligt Lagrådets uppfattning synes det kunna förekomma beslut om 

bidrag också enligt 17 a § fjärde, femte och åttonde styckena. Vid 

föredragningen inför Lagrådet har uppgetts att avsikten är att även 

sådana beslut om bidrag ska få överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol.  

 

Även bestämmelserna i tionde stycket avser bidrag enligt 17 a §. 

Stycket kan därför enligt Lagrådets uppfattning läggas till i den fjärde 

strecksatsen och den femte strecksatsen utgå. 

 

Mot denna bakgrund bör, enligt Lagrådet, paragrafen utformas så att 

den fjärde strecksatsen i paragrafens första stycke ges följande 

lydelse: 

 

– bidrag enligt 17 a § andra–femte, åttonde och tionde styckena. 

 

Övergångsbestämmelserna 

 

Punkt 2 

 

Enligt punkten ska bestämmelserna om beräkning av bidrag till 

pedagogisk omsorg i 2 a kap. 17 a § andra och tredje styckena samt 

bidragsstorlek enligt tionde stycket i samma paragraf tillämpas första 

gången på bidrag för kalenderåret 2011. I paragrafen finns nya 

föreskrifter om bestämmande av bidrag också i fjärde, femte och 

åttonde styckena. Även dessa bestämmelser synes enligt Lagrådets 

uppfattning böra tillämpas första gången på bidrag för kalenderåret 

2011. Lagrådet påpekar i detta sammanhang att, i motsats till vad 

som anges i författningskommentaren, åttonde stycket synes avse 

inte bara pedagogisk omsorg utan också förskola och fritidshem.  
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Punkten föreslås med även redaktionella ändringar få följande 

lydelse: 

 

2. De nya bestämmelserna om bidrag enligt 2 a kap. 17 a § tillämpas 
första gången på bidrag för kalenderåret 2011. 
 
Punkt 3 

 

I punkten anges att bestämmelsen i 2 a kap. 19 § om överklagande 

såvitt gäller beslut om bidrag enligt 17 a § andra och tredje styckena 

till pedagogisk omsorg och om bidragets storlek enligt tionde stycket i 

samma paragraf ska tillämpas första gången på beslut som avser 

bidrag för kalenderåret 2011. 

 

Enligt den föreslagna punkt 2 i övergångsbestämmelserna kommer 

de nya bestämmelserna om bidrag i 2 a kap. 17 a § att tillämpas 

första gången på bidrag för kalenderåret 2011. Beslut enligt de nya 

bestämmelserna kommer då inte att kunna omfatta någon tidigare 

tidsperiod. Det finns därför enligt Lagrådets uppfattning inte något 

behov av övergångsbestämmelsen i punkt 3.  

 

 


