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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-09-24 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika 

Brickman samt justitierådet Johnny Herre. 

 

Individualisering och integration – en effektivare vuxen-

utbildning 

 

Enligt en lagrådsremiss den 7 augusti 2014 (Utbildningsdepartemen-

tet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag 

till  

1. lag om ändring i skollagen (2010:800),  

2. lag om ändring i semesterlagen (1977:480),  

3. lag om ändring i lagen (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning 

i svenska för invandrare,  

4. lag om ändring i arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262),  

5. lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa 

nyanlända invandrare. 
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Förslagen har inför Lagrådet föredragits av departementssekrete-

raren Christine Wälikangas. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

Förslaget till lag om ändring i skollagen 

 

20 kap. 28 och 31 §§ 

 

Enligt 20 kap. 28 § i remissens lagförslag är hemkommunen skyldig 

att se till att utbildning i svenska för invandrare erbjuds dem som en-

ligt 31 § har rätt att delta i utbildningen. I 31 § andra stycket före-

skrivs att en finländsk medborgare som stadigvarande arbetar i 

kommunen, men är bosatt i Finland nära gränsen till Sverige och 

saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som ut-

bildningen syftar till att ge, från och med andra kalenderhalvåret det 

år han eller hon fyller 16 år också har rätt att delta i utbildning i 

svenska för invandrare. 

 

Av dessa bestämmelser framgår inte vilken kommun som har skyl-

digheten enligt 28 § i de fall som beskrivs i 31 § andra stycket. Det 

förefaller naturligt att lägga ansvaret på den kommun där den finske 

medborgaren stadigvarande arbetar. Någon annan svensk kommun 

finns det ingen omedelbar anknytning till. Frågan bör övervägas 

närmare under den fortsatta beredningen. 

 

I 31 § används ordet ”kommunen” i bestämd form utan att någon 

kommun har nämnts på sådant sätt att det framgår vilken kommun 

som avses. Lagrådet föreslår att ordet ersätts med uttrycket ”en 

svensk kommun”.  
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Förslaget till lag om ändring i lagen om rätt till ledighet för utbildning i 

svenska för invandrare 

 

1 och 3 §§ 

 

I 1 och 3 §§ har uttrycket ”utbildning vid folkhögskola” ändrats till  

”utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning”. Under 

föredragningen har upplysts att någon ändring i sak inte är avsedd.  

 

Lagrådet förordar att den nuvarande texten behålls. Den är mer  

lättillgänglig och därmed mer upplysande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


