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LAGRÅDET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Torgny Håstad och Sten Heckscher 

samt justitierådet Göran Lambertz. 

 

Vissa skollagsfrågor 

 

Enligt en lagrådsremiss den 20 februari 2014 (Utbildningsdeparte-

mentet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över för-

slag till  

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

2. lag om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen 

(2010:800). 

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av ämnessakkunniga Inge-

gärd Hilborn, biträdd av ämnesrådet Lars Werner. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 
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Förslag till lag om ändring i lagen (2010:801) om införande av 

skollagen (2010:800) 

 

 

24 § 

 

I paragrafen anges att ett landsting får vara huvudman för vissa 

skolformer vid Dammsdalskolan i Vingåkers kommun. Bestäm-

melsen avser alltså en enda bestämd skola. 

 

Redan i sin gällande lydelse är bestämmelsen diskutabel från 

konstitutionella utgångspunkter eftersom kravet på generalitet 

knappast kan sägas vara helt uppfyllt. I själva verket för be-

stämmelsen tanken till ett förvaltningsbeslut. 

 

Kravet på generalitet finns inte uttryckligen i regeringsformen 

utan är en princip vars närmare räckvidd inte är alldeles tydlig. 

Det går knappast att hävda att bestämmelsen – vare sig i gäl-

lande eller i föreslagen lydelse – skulle vara grundlagsstridig. 

Lagrådet förordar dock att en annan lösning ska väljas. 

 

Huvudmannaskap för olika skolformer regleras i 2 kap. skolla-

gen. En möjlighet vore att i 3 § föra in ett bemyndigande för re-

geringen – och möjligen även för den myndighet som regering-

en bestämmer – att besluta att ett landsting får vara huvudman 

för viss eller vissa skolformer. 

 

En enklare lösning är dock att justera den föreslagna paragra-

fen så att den får en generell lydelse, t.ex.: 

 

Trots bestämmelserna om huvudmän i den nya skollagen får ett 
landsting vara huvudman för grundskola för elever med autism 
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eller autismliknande tillstånd och för grundsärskola, om lands-
tinget bedrev obligatorisk särskola vid utgången av juni 2011. 
 
 
 

 

 

 


