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Information om remissen för skollagskommitténs betänkande (Skollag för kvalitet och likvärdighet SOU 2002:121)
Skollagskommitténs betänkande överlämnades till regeringen den 16 december 2002. Regeringen har valt ut ett antal kommuner som remissinstans (se
remissdirektivet i bilaga 1). Även om inte samtliga kommuner inviterats att
yttra sig över betänkandet är det öppet för alla kommuner att lämna synpunkter.
Som ett stöd inför kommunernas remissarbete fäster vi med detta cirkulär
uppmärksamheten på några av de frågor som vi tror har särskild betydelse
för kommunerna.
Frågor rörande kommunal självstyrelse
•

Ansvarsfördelningen mellan stat, kommun och profession. Frågan
som i huvudsak handlar om till vem som lagstiftningen skall riktas är
inte mer än marginellt behandlad i betänkandet. Från kommunalt
perspektiv är denna fråga helt avgörande och kommer att utgöra en
viktig del av Svenska Kommunförbundets remissyttrande. Vi bifogar
Louise Fernstedts särskilda yttrande till kommittén som bilaga 2.
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•

Föreslås att behörighetskrav införs för förskolan (avsnitt 8).

•

Strävan efter att införa ett enhetligt skolsystem leder till förslag om att
villkoren för godkännande och rätt till bidrag gör att enskilda förskolor skall godkännas på samma sätt som enskilda (fristående) skolor,
genom nationellt uppställda kriterier (avsnitt 7).

•

Föreslås att Skolverkets tillsyn blir lagreglerad (avsnitt 15).

•

Viss ny rättighetslagstiftning föreslås, där förhållandet mellan stat och
kommun rubbas så att statens makt ökar på bekostnad av kommunernas (avsnitt 5).

•

Kommittén föreslår införandet av sanktioner och vitesförelägganden
gentemot huvudmannen (avsnitt 15).

Frågor rörande rättssäkerhet i allmän och särskild mening
•

Föreslås att rätten till särskilt stöd skall kunna överklagas (10).

•

Föreslås att rätten till skolskjuts skall kunna överklagas (avsnitt 12).

•

Förslag att enbart behöriga skall få sätta betyg (avsnitt 8).

•

Förslag att betyg skall kunna omprövas (avsnitt 9).

•

Förslag att möjligheten att flytta elev mot dess vilja vidgas(avsnitt 11).

•

Förslag att förstärka elevernas inflytande och rättssäkerhet (avsnitt 9).

•

Förslag att nya rutiner för klagomålshantering införs (avsnitt 4)

Förslag rörande ekonomiska konsekvenser för huvudmannen
•

Kostnadskonsekvenser av samtliga förslag (under respektive förslag
och ”Bilagor”).

•

Konsekvensanalys av förslaget att införa självförvaltningsorgan inom
skolan saknas (avsnitt 9).

•

Beräkningsunderlaget för ersättning till sameskola respektive specialskola bygger på andra förutsättningar än övriga ”interkommunala”
ersättningar (avsnitt 12).

Övriga frågor
•

Särskolan föreslås delas i två nya skolformer och rätten att få gå i
grundsärskola förlängs med ett år (avsnitt 12).

•

Förslag att flytta anordnaransvaret kring särskild undervisning på
sjukhus från sjukvårdshuvudmannen till lägeskommunen där sjukhuset finns (avsnitt 13).
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•

Förslag att möjligheten att växelvis delta i förskola i olika kommuner
avskaffas (avsnitt 12).

•

Förslag att i lagen tydliggöra att barnomsorg på nätter och helger inte
ingår som en kommunal skyldighet (avsnitt 12).

•

Föreslås förändringar i regelverket kring Skolväsendets överklagandenämnd, att verksamheten regleras i lag och får status som domstol
(avsnitt 16).

•

Rektor föreslås få rätt att delegera vissa uppgifter (avsnitt 8).

•

Rektor och lärare föreslås få ökade möjligheter att vidta tillfälliga åtgärder (avsnitt 11).

•

Allmänt om terminologi och formuleringar (hela betänkandet).

•

Förslag att öppna för möjligheten att informera föräldrar till myndiga
elever om elevens frånvaro i skolan (avsnitt 9).

•

Mer enhetliga regler för elevens rätt att välja skola, även förskola, och
vidgad rätt för elever att välja på grund av personliga skäl (avsnitt
12).

•

Förslag att endast få skolskjuts från en adress (avsnitt 17)

Författningsförslaget kan hämtas från www.regeringen.se . Förslaget utan
kommentarer står att läsa på sidorna 33-81. Förslaget med tillhörande kommentarer återfinns på sidorna 529-676. En kort sammanfattning av betänkandet kan läsas på sidorna 19-31. Önskar du mer information, har frågor eller
synpunkter, vänligen kontakta oss per e-post!
På Skolsektionen (alla spörsmål): Louise Fernstedt, sektionschef
(louise.fernstedt@svekom.se), J. Henrik Bergström, utredare
(henrik.bergstrom@svekom.se) och Sofia Larsson, utredare
(sofia.larsson@svekom.se).
På Kommunalrättssektionen (endast juridiska spörsmål): Irene ReuterforsMattsson, förbundsjurist (irene.reuterfors-mattsson@svekom.se).
På Finanssektionen (endast ekonomiska spörsmål): Signild Östgren, ekonom
(signild.ostgren@svekom.se).
I det fortsatta arbetet under våren och sommaren har vi tagit initiativ till en
webbtjänst där vi kommer att dels informera om en del frågor kring kommittén, dels att lyfta fram artiklar i media som direkt eller indirekt berör skol-lags- och gymnasiekommittén. Denna tjänst riktar vi till ett antal strategiskt
utvalda befattningshavare i samtliga kommuner.
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Då vi från Svenska Kommunförbundet anser att remisstiden, fram till 17 juni,
är alldeles för kort för att ta ställning till skollagskommittén, gymnasiekommittén, PRIV-rapporten och vuxenutbildningspropositionen har vi begärt
förlängd remisstid och kommer givetvis att omedelbart informera om remisstiden förlängs. I avvaktan på besked om detta gäller att remisserna skall vara
behandlade, beslutade och insända per 17 juni 2003.
Eftersom det sannolikt inte kommer någon ny skollag inom den närmaste
10-årsperioden anser Svenska Kommunförbundet att det är viktigt att just
Du och Din kommun tycker till, så att förutsättningarna för en kommunal
skola blir de rätta!
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