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Regeringsrättens dom om förändring av skolbarns- 
omsorgen för mellanstadiebarn i Stockholm 
Den 13 april 1993 beslöt kammarrätten i Stockholm att upphäva Stockholms 
kommuns beslut att förändra skolbarnsomsorgen för mellanstadieelever. 
Kommunens beslut innebar att verksamheten i dess dåvarande form skulle 
avvecklas. I stället fick skolorna ett ansvar att planera, stödja och stimulera 
tillkomsten av alternativ verksamhet. Särskilda resurser avsattes för om-
struktureringen. 

Den 22 november 1993 ändrade Regeringsrätten i sin dom (2272-1993) kam-
marrättens beslut. 

Regeringsrätten finner att kommunens beslut, att omstrukturera skol-
barnsomsorgen för mellanstadieelever, inte strider mot paragraferna 12, 13, 
15 och 17 i socialtjänstlagen och att beslutet inte heller strider mot den i 
kommunallagen föreskrivna likställighetsprincipen. 

Det är Svenska Kommunförbundets uppfattning att domen ligger i linje med 
det kommunala självstyrets principer. Idén med det kommunala självstyret 
är att genom en lokal demokratisk process kunna fatta beslut och göra de 
prioriteringar, som bäst överensstämmer med medborgarnas önskemål. Om 
denna ordning åsidosätts genom en lång rad detaljföreskrifter som det 
ankommer på domstolarna att tolka, sätts i realiteten den lokala demokratin 
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ur spel och den kommunala nivån förvandlas till en verkställighetsapparat 
under domstolarna. 

Svenska Kommunförbundets krav på en skyndsam översyn av Socialtjänst-
lagen kvarstår och vi har senast i skrivelse till Socialutskottet, den 8 oktober, 
med anledning av propositionen om utvidgad lagreglering på barnomsorgs-
området, påtalat behovet av samråd och koordinering med socialtjänst-
kommitténs pågående översyn av socialtjänstlagen. 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Kjell-Åke Eriksson eller 
Louise Fernstedt, sektionen för skola och barnomsorg, tfn 08-772 41 00. 
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