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Specialpedagogiska skolmyndighetens regelförteckning 
 

Förteckning enligt 18c § författningssamlingsförordningen (1976:725) över 

samtliga gällande författningar och allmänna råd per den 17 februari 2022 som 

beslutats av Specialpedagogiska skolmyndigheten eller någon föregångare till 

myndigheten.  

 

Förteckningen är indelad i kronologisk ordning efter grundförfattningar. 

Ändringsförfattningar ligger under respektive grundförfattning. 

 

2009 
Grundförfattning:                                  Specialpedagogiska skolmyndigheten      

föreskrifter om avgifter för kost och 

logi för vissa elever som bor i elevhem 

(SKOLFS 2009:24) 

 

Bemyndigande:                                       10 kap. 10 § gymnasieförordningen        

     (1992:394) 

 

Grundförfattning:  Specialpedagogiska skolmyndighetens 

föreskrifter om ersättning för vissa 

kostnader enligt skollagen (SKOLFS 

2009:25) 

 

Bemyndigande:                       10 § kap. 11 § gymnasieförordningen  

    (1992:394)   

 

Ändringsförfattning:                             SKOLFS 2011:197 

 

Förändringar:                                           upphört 4 och 7 §§, ändr. 1, 5 och 8 §§ 

 

Bemyndigande:                                        11 kap. 7 § andra stycket 

    gymnasieförordningen (2010:2039)                  

                         

 

Ändringsförfattning:   SKOLFS 2020:196 

 

Förändringar:  ändr. 3,5,6 och 9 §§ 

 

Bemyndigande:   11 kap. 7 § andra stycket 

gymnasieförordningen (2010:2039) 
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Grundförfattning:  Specialpedagogiska skolmyndighetens 

föreskrifter om statsbidrag vid vissa 

studier för personer med 

funktionsnedsättning (SKOLFS 

2009:26) 

 

Bemyndigande:   14 § förordningen (2007:1345) om 

statsbidrag vid vissa studier för personer 

med funktionsnedsättning   

 

Ändringsförfattning:   SKOLFS 2011:126 

 

Förändringar:  upph. 2, 3, 8 och 12 §§, upph. rubriker 

närmast före 3 och 12 §§, ändr. 1, 4, 5, 7 

och 9 §§   

 

Bemyndigande:                                        14 § förordningen (2007:1345) om  

    statsbidrag vid vissa studier för personer 

    med funktionsnedsättning. 

                                                        

 

Ändringsförfattning:   SKOLFS 2012:110 

 

Förändringar:    ändr. 7 § 

 

Bemyndigande:   14 § förordningen (2007:1345) om 

statsbidrag vid vissa studier för personer 

med funktionsnedsättning 

 

Ändringsförfattning:  2019:35 

 

Förändringar:  ändr. rubrik: 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 §; ny 

10 a §  

 

Bemyndigande: 14 § förordningen (2007:1345) om 

statsbidrag vid vissa studier för personer 

med funktionsnedsättning 

 

 

2010 
 
Grundförfattning: Specialpedagogiska skolmyndighetens               

föreskrifter om statsbidrag till 

produktion av läromedel för elever 

med funktionshinder (SKOLFS 

2010:16) 
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Bemyndigande:  6 § förordningen (1991:978) om 

statsbidrag till produktion av vissa 

läromedel 

 

 

Grundförfattning:                                  Specialpedagogiska skolmyndighetens           

föreskrifter om statsbidrag för 

teckenspråksutbildning för                                          

vissa föräldrar (SKOLFS 2010:17) 

 

Bemyndigande:  15 § förordningen (1997:1158) om 

statsbidrag för teckenspråksutbildning                                

för vissa föräldrar 

 

Ändringsförfattning: SKOLFS 2012:94 

 

Förändringar:                         ny 6 § 

 

Bemyndigande:                         23 § förordningen (1997:1158) om  

      statsbidrag för teckenspråksutbildning  

    för vissa föräldrar 
 

Ändringsförfattning:     SKOLFS 2016:82  

 

Förändringar:                          ändr. 2, 3, 5, 6 §§ 

 

Bemyndigande:  15 och 23 § förordningen (1997:1158) 

om statsbidrag för 

teckenspråksutbildning för vissa 

föräldrar 

 

 

2011 
Grundförfattning: Specialpedagogiska skolmyndighetens             

föreskrifter om upptagningsområde 

för regionskolor (SKOLFS 2011:127) 

 

Bemyndigande:   10 § förordning (2011:130) med 

instruktion för Specialpedagogiska 

skolmyndigheten  

 

 

  


