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Yttrande Ds 2021:13 Nationell plan för trygghet
och studiero.
Mariestads kommun har erbjudits att yttra sig över promemorian en Nationell
plan för trygghet och studiero, Ds 2021:13. I Mariestads kommun är det
tjänstepersoner som tagit del av utredningen, skrivit svaret som även delges
Mariestads kommuns utbildningsnämnd.
Sektor utbildning ställer sig bakom utredningens förslag att stärka skolornas
arbete med trygghet och studiero och att begreppet studiero får en tydlig
definition.
Det systematiska kvalitetsarbetet behöver förtydligas och det är en naturlig
konsekvens av ökat förebyggande arbete och uppföljning. Detta skulle dock lika
gärna skulle kunna ske genom tydligare allmänna råd eller annat stödmaterial
istället för förändrad lagtext. Det finns behov av mer konkreta exempel kring
analys och uppföljning samt kompetenshöjande insatser inom detta område.
Klagomålshanteringen föreslås handläggas på huvudmannanivå innan
Skolinspektionen eventuellt tar vid. Att huvudmannen bör ha ansvaret i första
hand är naturligt, men kravet på att opartiskt utreda klagomålet kan bli
ansträngande för mindre kommuner där det saknas en yrkeskategori som kan
handlägga denna arbetsuppgift. Att det tas fram stöd för skolors
kommunikation med vårdnadshavare är positivt.
Ett förbättrat stöd till skolpersonal i arbetet med trygghet och studiero är en
viktig konsekvens av de föreslagna förändringarna. Det är bra att det in
uppdraget även finns med kompetensutveckling för elevassistenter och
resurspersonal.
När det gäller användningen av mobiltelefoner i skolan och hur detta ska
regleras är det möjligt att inte just mobiltelefon ska utpekas som den specifika
elektroniska utrustningen, utan att man finner ett begrepp som omfattar fler
tekniska verktyg. Att det ges möjlighet att omhänderta teknisk utrustning som
kan störa undervisningen är positivt.
Förtydligandet av skolpersonalens allmänna befogenheter för att säkerställa
trygghet och studiero och förändringarna när det gäller tillfällig placering och
avstängning ställer sektor utbildning sig bakom i sin helhet.
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