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Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i skollagen (1985:1100);

 

utfärdad den 4 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

 

1

 

 föreskrivs att 2 a kap. 2, 4, 7, 9, 10 och 13 §§
skollagen (1985:1100)

 

2

 

 skall ha följande lydelse.

 

2 a kap.

 

2 §

 

Förskoleverksamheten bedrivs i form av förskola, familjedaghem och
kompletterande förskoleverksamhet (öppen förskola).

Skolbarnsomsorgen bedrivs i form av fritidshem och familjedaghem. För
barn mellan tio och tolv år kan skolbarnsomsorgen även bedrivas i form av
öppen fritidsverksamhet. Skolbarnsomsorgen skall ta emot barn under den
del av dagen då de inte vistas i skolan och under lov.

 

4 §

 

Om ett barn vårdas på sjukhus eller i någon annan institution, skall hu-
vudmannen för institutionen sörja för att barnet får tillfälle att delta i verk-
samhet som motsvarar den som erbjuds i förskola eller fritidshem.

 

7 §

 

När vårdnadshavaren har anmält behov av plats inom förskoleverksam-
heten eller skolbarnsomsorgen, skall kommunen erbjuda plats utan oskäligt
dröjsmål.

Kommunen kan fullgöra sin skyldighet enligt 6 § också genom att utan
oskäligt dröjsmål hänvisa barnet till en motsvarande plats i enskild förskola
eller enskilt fritidshem.

Kommunen skall ta skälig hänsyn till vårdnadshavarens önskemål om om-
sorgsform när den erbjuder plats inom förskoleverksamheten eller skolbarns-
omsorgen enligt första eller andra stycket.

 

9 §

 

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i
sin utveckling skall anvisas plats i förskola eller fritidshem, om inte barnens
behov av sådant stöd tillgodoses på något annat sätt.

Kommunen skall genom uppsökande verksamhet ta reda på vilka barn
som behöver anvisas plats enligt första stycket. Kommunen skall verka för
att barnen utnyttjar den anvisade platsen och informera föräldrarna om verk-
samheten och syftet med denna.
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Prop. 1997/98:93, bet. 1997/98:UbU16, rskr. 1997/98:270.

 

2

 

Lagen omtryckt 1997:1212.

SFS 1998:352
Utkom från trycket
den 12 juni 1998
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SFS 1998:352

 

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 1998

 

Om ett barn efter beslut av en kommun vistas i familjehem eller i hem för
vård eller boende i en annan kommun, har den kommun som beslutat om
vistelsen ansvaret för det individuellt behovsprövade stöd enligt första
stycket som barnet kan behöva. Placeringskommunens ansvar upphör om
ärendet överflyttas enligt 72 § socialtjänstlagen (1980:620).

 

10 §

 

För plats i förskola, fritidshem och familjedaghem som kommunen
anordnar får skäliga avgifter tas ut enligt grunder som kommunen bestäm-
mer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader.

För sådana platser i förskola som avses i 9 § får avgift tas ut endast till den
del verksamheten överstiger 15 timmar i veckan eller 525 timmar om året.

 

13 §

 

Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild in-
divid som yrkesmässigt vill driva en förskola eller ett fritidshem skall ha till-
stånd till detta av den kommun där verksamheten skall bedrivas. Ett sådant
tillstånd meddelas tillsvidare eller för viss tid.

Tillstånd behövs inte för sådan verksamhet som kommunen genom avtal
enligt 5 § andra stycket har överlämnat till en enskild att utföra.

 

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1998.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON
Gudmund Toijer
(Utbildningsdepartementet)


