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Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i skollagen (1985:1100);

 

utfärdad den 22 december 1998.

Enligt riksdagens beslut
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 föreskrivs att 4 kap. 3 a, 7 och 8 §§ skollagen
(1985:1100)

 

2

 

 skall ha följande lydelse.

 

4 kap.

 

3 a §

 

Vissa bestämmelser om utbildningens omfattning i grundskolan (tim-
plan) framgår av bilaga 3. Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer får

1. meddela de närmare föreskrifter angående tillämpning av timplanen
som behövs,

2. för särskilda utbildningar meddela föreskrifter om avvikelser från tim-
planen, och

3. i övrigt göra begränsade avvikelser från timplanen, om det finns sär-
skilda skäl.

 

7 §

 

Hemkommunen är skyldig att sörja för att det för eleverna i grundsko-
lan anordnas kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till färd-
vägens längd, trafikförhållandena, funktionshinder hos en elev eller någon
annan särskild omständighet.

När en elev till följd av skolgången måste bo utanför det egna hemmet,
skall hemkommunen svara för att eleven utan extra kostnader får tillfreds-
ställande förhållanden.

Hemkommunens skyldighet enligt första och andra styckena omfattar inte
1. sådana elever som väljer att gå i en annan grundskola än den som kom-

munen annars skulle ha placerat dem i om något önskemål om en viss skola
inte framställts, eller

2. sådana elever som avses i 8 och 8 a §§.
För sådana elever som avses i 8 § första stycket skall den mottagande

kommunen under samma förutsättningar som gäller för elever som är hem-
mahörande i kommunen sörja för kostnadsfri skolskjuts inom den kommu-
nen. Kostnaden härför ingår i de utbildningskostnader som avses i 8 §.

 

8 §

 

En kommun skall i sin grundskola även ta emot en elev för vars
grundskoleutbildning kommunen inte är skyldig att sörja, om eleven med
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hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den
kommunens grundskola. En kommun som på grund av sådan skyldighet tar
emot en elev har rätt till ersättning för sina kostnader för elevens utbildning
från elevens hemkommun.

Innan kommunen fattar beslut om att för visst läsår ta emot en sådan elev
skall den inhämta yttrande från elevens hemkommun, om sådant yttrande
inte bedöms som onödigt.

Den rätt en kommun har enligt första stycket att få ersättning för sina kost-
nader skall kommunen också ha i fråga om elever i sådana särskilda utbild-
ningar som regeringen bestämmer. Vid fastställande av kostnaderna skall
hänsyn tas till utgående statsbidrag.

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

På regeringens vägnar

INGEGERD WÄRNERSSON
Magnus Eriksson
(Utbildningsdepartementet)


