
 

1

 

Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i skollagen (1985:1100);

 

utfärdad den 2 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

 

1

 

 föreskrivs att 2 a kap. 16 §, 2 b kap. 8 och 9 §§
och 9 kap. 11 och 12 §§ skollagen (1985:1100)

 

2

 

 skall ha följande lydelse.

 

2 a kap.

 

16 §    

 

Om det föreligger något missförhållande i sådan verksamhet som av-
ses i 13 §, skall kommunen förelägga den som ansvarar för verksamheten att
avhjälpa missförhållandet. 

Om missförhållandet är allvarligt och kommunens föreläggande inte följs,
får kommunen återkalla tillståndet.

Ett tillstånd skall återkallas om huvudmannen inte iakttar sina skyldighe-
ter enligt lagen (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskole-
verksamhet, skola och skolbarnsomsorg och bristerna inte avhjälps efter på-
pekande för den som ansvarar för verksamheten.

 

2 b kap.

 

8 §

 

3

 

    

 

Utbildning som avses i 6 § står under tillsyn av den kommun där ut-
bildningen bedrivs, om inte annat följer av andra stycket. Kommunen har
rätt att inspektera utbildningen och får hämta in de upplysningar och ta del
av de handlingar som behövs för tillsynen.

Utbildning som bedrivs av fristående skolor står under tillsyn av Statens
skolverk. Skolorna är skyldiga att delta i den uppföljning och utvärdering av
skolväsendet som genomförs av Skolverket.

Den kommun där den fristående skolan är belägen har rätt till insyn i sko-
lans verksamhet, om skolan får bidrag enligt 10 a §. Skolan är också skyldig
att i den utsträckning som kommunen bestämmer delta i den uppföljning och
utvärdering som kommunen gör av sitt eget skolväsende.

Den kommunala tillsynen och den tillsyn som utövas av Statens skolverk
skall också omfatta kontroll av att huvudmannen iakttar sina skyldigheter
enligt lagen (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverk-
samhet, skola och skolbarnsomsorg.
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 Prop. 1999/2000:123, bet. 2000/01:UbU4, rskr. 2000/01:6.
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 Lagen omtryckt 1997:1212.
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 Senaste lydelse 1999:321.

SFS 2000:875
Utkom från trycket
den 21 november 2000



 

2

 

SFS 2000:875

 

9 §

 

4

 

    

 

Om en utbildning som avses i 6 § inte längre uppfyller kraven för
godkännande och bristerna inte avhjälps efter påpekande för huvudmannen
skall kommunen eller, när det gäller utbildning som bedrivs av en fristående
skola, Statens skolverk återkalla godkännandet.

Ett godkännande skall återkallas om huvudmannen inte iakttar sina skyl-
digheter enligt lagen (2000:873) om registerkontroll av personal inom för-
skoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg och bristerna inte avhjälps ef-
ter påpekande för huvudmannen.

 

9 kap.

 

11 §    

 

Fristående skolor som avses i 1 och 5 §§ skall i fråga om sin utbild-
ning för skolpliktiga elever stå under tillsyn av Statens skolverk och vara
skyldiga att delta i den uppföljning och utvärdering av skolväsendet som ge-
nomförs av Skolverket. Skolverkets tillsyn skall också omfatta kontroll av
att huvudmannen iakttar sina skyldigheter enligt lagen (2000:873) om regis-
terkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsom-
sorg.

I fråga om fristående skolor som får bidrag enligt 6 eller 6 a § skall den
kommun där skolan är belägen ha rätt till insyn i verksamheten. Sådana sko-
lor är skyldiga att i den utsträckning som kommunen bestämmer delta i den
uppföljning och utvärdering som kommunen gör av sitt eget skolväsende.

Fristående skolor som avses i 1 § är vidare skyldiga att delta i riksomfat-
tande prov i den utsträckning som föreskrivs av regeringen eller den myn-
dighet som regeringen bestämmer. Skolorna är också skyldiga att informera
eleverna och deras vårdnadshavare om elevens resultat vid sådana prov.

 

12 §    

 

Om en fristående skola som avses i 1 och 5 §§ inte längre uppfyller
kraven för godkännande och bristerna inte avhjälps efter påpekande för hu-
vudmannen, skall godkännandet återkallas. Detsamma gäller om en fristå-
ende skola trots påpekande inte iakttar sin skyldighet enligt 11 § att delta i
den uppföljning och utvärdering som genomförs av Statens skolverk samt
riksomfattande prov. Detsamma gäller också om skolan åsidosätter sin skyl-
dighet att lämna information om proven. Ett godkännande skall också åter-
kallas om huvudmannen inte iakttar sina skyldigheter enligt lagen
(2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola
och skolbarnsomsorg och bristerna inte avhjälps efter påpekande för huvud-
mannen.

Om verksamheten vid en fristående skola som har rätt till bidrag enligt
6 eller 6 a § förändras i sådan utsträckning att det innebär påtagliga negativa
följder för skolväsendet i den kommun där skolan är belägen, skall rätten till
bidrag återkallas. Rätten till bidrag skall också återkallas, om

1. skolan tar ut avgifter i strid med 7 §, eller
2. skolan, om den har rätt till bidrag enligt 6 §, inte erbjuder kostnadsfria

skolmåltider.
Återkallande beslutas av den myndighet som beslutar om godkännande

eller om rätt till bidrag.
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Senaste lydelse 1999:321.
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SFS 2000:875

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

INGEGERD WÄRNERSSON
Magnus Eriksson
(Utbildningsdepartementet)
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