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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-10-13 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika 

Brickman samt justitierådet Johnny Herre. 

 

Utbildning för elever i samhällsvård och på sjukhus och  

möjligheter till fjärrundervisning 

 

Enligt en lagrådsremiss den 4 september 2014 (Utbildningsdeparte-

mentet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över för-

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

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av ämnessakkunniga Kristina 

Söderberg. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 
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16 kap. 49 § 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om elevens rätt att fullfölja en 

påbörjad utbildning på ett nationellt program eller en nationell inrikt-

ning, om eleven flyttar från kommunen eller samverkansområdet för 

utbildningen. I ett nytt tredje stycke ges en elev som har påbörjat ett 

nationellt program eller en nationell inriktning och som därefter place-

ras i ett hem för vård eller boende (HVB) en rätt att fullfölja sin utbild-

ning i den kommun där hemmet är beläget. Om kommunen inte er-

bjuder den aktuella utbildningen, ska eleven ha rätt att efter eget val 

fullfölja utbildningen i en annan kommun eller i ett annat landsting. 

 

Bestämmelsen om elevens egna val, som enligt ordalydelsen ska ge 

eleven rätt att välja vilken kommun eller vilket landsting som helst, 

kan leda till att en viss HVB-placering omöjliggörs, om eleven väljer 

att fullfölja utbildningen i en kommun långt från platsen där hemmet 

är beläget. Vid föredragningen har det kommit fram att en sådan ef-

fekt inte är avsedd. Under den fortsatta beredningen bör övervägas 

om det fria valet kan begränsas så att effekten undviks. 

 

17 kap. 19 § 

 

I paragrafen föreslås ett nytt andra stycke som ska reglera skyldig-

heten för en kommun eller ett landsting att ta emot behöriga elever 

som vistas i ett hem för vård eller boende i kommunen eller i kom-

munens samverkansområde på programinriktat individuellt val eller 

yrkesintroduktion som har utformats för en grupp elever. I stycket 

regleras också hemkommunens skyldighet att ersätta kostnader för 

utbildningen. 

 



 3 

I 17 kap. finns andra bestämmelser om interkommunal ersättning 

samlade under en särskild rubrik. Lagrådet föreslår att ersättnings-

bestämmelserna i det nu aktuella stycket förs dit. 

 

17 kap. 21 a § 

 

I paragrafen, som är ny, föreslås ett andra stycke med bestämmelser 

om interkommunal ersättning. Den synpunkt som Lagrådet har fram-

fört i anslutning till 17 kap. 19 § gör sig gällande även här. 

 

19 kap. 40 a § 

 

I paragrafen, som är ny, föreslås ett andra stycke med bestämmelser 

om interkommunal ersättning. Den synpunkt som Lagrådet har fram-

fört i anslutning till 17 kap. 19 § gör sig gällande även här. Om 

Lagrådets förslag följs, behöver rubriken före 19 kap. 43 § ändras. 

 

19 kap. 42 § 

 

I paragrafen föreslås en bestämmelse om elevens fria val som väck-

er samma fråga som motsvarande förslag till ändring i 16 kap. 49 §. 

 

23 kap. 4 § 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om att uppgifter som avser 

undervisning får lämnas på entreprenad. I ett nytt tredje stycke före-

slås att uppgifter som avser fjärrundervisning ska få överlämnas till 

staten på entreprenad. 

 

Under föredragningen har det kommit fram att avsikten är att dessa 

uppgifter inte ska få överlämnas till någon annan än staten. Detta bör 

komma till tydligare uttryck i lagtexten. 



 4 

24 kap. 8 och 9 §§ 

 

I paragraferna finns bestämmelser om utbildningen för barn och ung-

domar som vistas i särskilda ungdomshem. Enligt remissens förslag 

kompletteras var och en av paragraferna med en uppräkning av de 

bestämmelser i skollagen som ska tillämpas.  

 

Uppräkningarna har blivit långa och svåröverskådliga. Enligt Lagrå-

dets mening skulle de bli mer lättillgängliga, om de i stället innehöll 

bara sådana bestämmelser som inte ska tillämpas, men där detta 

inte är självklart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


