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Yttrande över - Remiss av Ds 2021:13 Nationell plan för
trygghet och studiero
Linköpings kommun har erbjudits att yttra sig över promemorian en Nationell
plan för trygghet och studiero, Ds 2021:13.
Linköpings kommun ser sammantaget mycket positivt på utredningens
ambition att genom ovanstående förslag stärka skolornas arbete med trygghet
och studiero samt att förtydliga skolpersonalens befogenheter i dessa frågor.
Vissa av förslagen i planen bedömer dock Linköpings kommun behöver
ytterligare utredning.
Vi ser även ett behov av förtydligande i hur personal i verksamhet ska agera i
vissa komplexa frågor. I övrigt önskar Linköpings kommun lämna följande
synpunkter:
6. Det finns brister i det systematiska kvalitetsarbetet

Utredningen ger förslag på att utbildningen ska följas upp och att
bakomliggande orsaker till resultaten ska analyseras. Linköpings kommun ser
att de föreskrifter som utredningen föreslår ska tas fram behöver vara
vägledande och praktiskt rådgivande i hur arbetet på skolnivå ska genomföras.
Vi ser att vägledningen även behöver ge konkreta exempel på hur man kan
följa upp de nationella målen i läroplanen. Vi ser positivt på att ett eventuellt
föreläggande innehåller de åtgärder som ska vidtas för att avhjälpa påtalade
brister.
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10. Ökade möjligheter att omhänderta telefoner

Linköpings kommun ser både för- och nackdelar med möjligheten att samla in
mobiltelefoner under hela skoldagen och inte bara under lektionstid.
Mobiltelefoner utgör ett distraktionsmedel som kan påverka
inlärningsprocessen negativt. En frånvaro av mobiltelefoner under skoldagen
skulle troligtvis vara gynnsam för framför allt lågpresterande elevers
skolresultat.
De risker som Linköpings kommun ser rör framför allt elevers och
vårdnadshavares känsla av trygghet att kunna ha kontakt under skoldagen.
Likaså finns det elever som av exempelvis medicinska skäl måste ha tillgång
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till telefonen under hela dagen. Troligtvis skulle det också innebära att högre
krav ställs på rektorerna, både att kunna fatta avvägda beslut om mobilförbud
men också hantera de eventuella konflikter som ett sådant beslut kan skapa.
Möjligheten att införa förbud riskerar också att överskugga det förebyggande
arbetet.
11. Skolpersonalens allmänna befogenheter för att säkerställa trygghet
och studiero

Linköpings kommun är positiv till de förtydliganden och tillägg som föreslås i
utredningen. Det är viktigt att all personal i skolan får möjlighet att ingripa och
att det förtydligas att personal även får ingripa fysiskt. Dock kommer fortsatt
gränsdragningarna kring vad som är rimligt i den enskilda situationen vara
svåra att göra. Linköpings kommun emotser Skolverkets stödmaterial när det
gäller ansvarsfrågan och var gränsen för personalens befogenheter går.
12. Tillfällig placering och avstängning ska underlättas

Linköpings kommun är positiv till förändringarna vad gäller tillfällig placering
och avstängning då vi ser att det kommer att medföra en större flexibilitet för
rektorerna. Förtydligandena gällande hur omplacering kan göras tror vi
kommer att leda till en mer likvärdig hantering och tillämpning mellan
skolorna.
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