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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-08-26 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Leif Thorsson 

samt justitierådet Kristina Ståhl. 

 

Internationella skolor 

 

Enligt en lagrådsremiss den 17 juni 2015 (Utbildningsdepartementet) 

har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

lag om ändring i skollagen (2010:800). 

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av ämnessakkunniga Kristina 

Söderberg, biträdd av departementssekreteraren Gunnar Stenberg. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

24 kap. 3 a § 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om godkännande som huvud-

man för en internationell skola på grundskolenivå. I andra stycket 

finns ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som rege-

ringen bestämmer att meddela föreskrifter om vad som krävs i fråga 
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om utbildningen för att ett godkännande ska lämnas. I fjärde stycket 

finns ytterligare ett bemyndigande, enligt vilket regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 

utbildningen vid en skola vars huvudman har fått ett godkännande. 

Lagrådet förordar att dessa bemyndiganden förs samman och place-

ras i paragrafens fjärde stycke, alternativt i en egen paragraf (jfr 5 a 

och 6 b §§). 

 

24 kap. 5 och 5 a §§ 

 

I 24 kap. 5 § finns bestämmelser om hemkommunens skyldighet att 

lämna bidrag för en elev i en internationell skola på grundskolenivå. I 

tredje stycket bemyndigas regeringen eller den myndighet som rege-

ringen bestämmer att meddela föreskrifter om hur hemkommunens 

bidrag ska bestämmas om kommunen får statsbidrag för eleven. I 

5 a § finns vidare ett allmänt bemyndigande för regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer att meddela ytterligare före-

skrifter om hemkommunens bidrag enligt 5 §. Lagrådet förordar att 

även bemyndigandet i 5 § flyttas till 5 a §. När det som här är fråga 

om flera bemyndiganden kan dessa med fördel anges i punktform. 

 

24 kap. 6 a och 6 b §§ 

 

Lagrådet hänvisar till vad som anförts angående 24 kap. 3 a, 5 och 

5 a §§. 

 

24 kap. 7 § 

 

I paragrafen finns bestämmelser om kommunens rätt till insyn i verk-

samheten vid en internationell skola. Enligt den nu gällande lydelsen 

avser rätten till insyn alla internationella skolor. Enligt den föreslagna 

lydelsen begränsas rätten till insyn till att omfatta skolor vars huvud-
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män har godkänts enligt 3 a § eller förklarats berättigade till bidrag 

enligt 6 §. Syftet med ändringen är att klargöra att paragrafens be-

stämmelser om insyn gäller endast med avseende på skolor som 

bedrivs av enskilda och inte kommunala skolor (se remissen s. 61). 

Enligt Lagrådets mening bör övervägas om inte detta kan uttryckas 

på ett enklare sätt, exempelvis genom att direkt ange att insynsrätten 

gäller internationella skolor med enskilda huvudmän.  

 

29 kap. 17 § 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om hemkommunens skyldighet 

att betala kostnader för elevens utbildning till anordnare av s.k. IB-

utbildning. I tredje stycket anges att för internationella skolor på gym-

nasienivå vars huvudmän har förklarats berättigade till bidrag enligt 

24 kap. 6 § finns särskilda bestämmelser om bidrag för IB-utbildning i 

24 kap. 6 a §. Syftet med bestämmelsen i tredje stycket är att klar-

göra att sådana skolor inte ska kunna få bidrag enligt 29 kap. 17 § 

utan endast enligt 24 kap. 6 a § (se remissen s. 52). Så är emellertid 

bestämmelsen inte formulerad. Lagrådet förordar att det tredje styck-

et skrivs om så att den avsedda innebörden framgår klart, exempel-

vis enligt följande. 

 

Första och andra styckena gäller inte utbildning som anordnas av 

internationella skolor på gymnasienivå vars huvudmän har förklarats 

berättigade till bidrag enligt 24 kap. 6 §. För sådana skolor finns sär-

skilda bestämmelser om bidrag för IB-utbildning i 24 kap. 6 a §. 

 

 

 

 


