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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (1991:1195) om skolväsendet 
under krig och vid krigsfara m.m. 

Utfärdad den 9 mars 2023 

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1991:1195) om skol-
väsendet under krig och vid krigsfara m.m.1 

dels att 5 och 6 §§ ska upphöra att gälla, 
dels att 3, 4, 9, 10, 12 och 16 §§ och rubriken närmast före 3 § ska ha 

följande lydelse,  
dels att rubriken närmast före 8 § ska lyda ”Gymnasieskola, gymnasiesär-

skola och kommunal vuxenutbildning”, 
dels att det ska införas två nya paragrafer, 4 a och 8 a §§, av följande 

lydelse. 

Förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshemmet 

3 §    Kommunen ska sörja för att alla skolpliktiga barn som vistas där får 
föreskriven utbildning i kommunens förskoleklass eller grundskola. 

4 §2    Huvudmannen får göra sådana avvikelser från föreskrifter för utbild-
ningen i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan som är nöd-
vändiga för att utbildningen ska kunna bedrivas i den utsträckning som är 
möjlig med hänsyn till rådande förhållanden. 

4 a §    Utbildningen i förskolan och fritidshemmet ska fortsätta att bedrivas 
i den utsträckning som förhållandena medger det. Kommunen ska prioritera 
barn som har en vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet i 
den utsträckning som behövs för att den samhällsviktiga verksamheten ska 
kunna upprätthållas. 

8 a §    En region som är huvudman för utbildning i gymnasiesärskolan får 
besluta att de uppgifter som regionen har ska övertas av den kommun där 
skolenheten är belägen. 

1 Senaste lydelse av  
förordningens rubrik 2011:568 
5 § 2019:1011 
6 § 2011:568. 
2 Senaste lydelse 2011:568. 
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9 §3    I övrigt ska, i den utsträckning förhållandena medger det, 
– en kommun fortsätta att bedriva utbildningen i gymnasieskola och

kommunal vuxenutbildning, 
– en region fortsätta att bedriva utbildningen i gymnasieskola och

kommunal vuxenutbildning av annat slag än som avses i 8 §, och 
– en kommun fortsätta att bedriva utbildningen i gymnasiesärskola.

10 §4    Om personal, lokaler och utrustning för en kommuns gymnasieskola 
eller kommunala vuxenutbildning behövs för förskoleklassens eller grund-
skolans verksamhet, ska kommunen helt eller delvis lägga ned gymnasie-
skolan eller den kommunala vuxenutbildningen och i stället använda resurs-
erna för förskoleklassen och grundskolan. 

12 §5    En kommuns och en regions planläggning enligt 4 § förordningen 
(2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extra-
ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska, i fråga om den skol-
verksamhet som avses i denna förordning, ske efter samråd med Statens 
skolverk, länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen. 

16 §6    Beslut av huvudmannen enligt denna förordning får överklagas hos 
länsstyrelsen. 

Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas. 

Denna förordning träder i kraft den 11 april 2023. 

På regeringens vägnar 

LOTTA EDHOLM 
Eva Lenberg 
(Utbildningsdepartementet) 

3 Senaste lydelse 2020:455. 
4 Senaste lydelse 2020:455. 
5 Senaste lydelse 2019:1011. 
6 Senaste lydelse 1992:745. 
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