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Svar på remiss - Nationell plan
för trygghet och studiero (Ds
2021:13)
Alingsås kommun har beretts tillfälle att yttra sig över departementspromemorian från
utbildningsdepartementet. Barn- och ungdomsnämnden, som ansvarar för grundskola och
grundsärskola lämnar följande yttrande.

Sammanfattning
Utredningen Nationell plan för trygghet och studiero (Ds 2021:13) har haft i uppdrag att ta
fram förslag till en nationell plan för skolans arbete med trygghet och studiero. Utredningen
föreslår ett antal lagändringar som förväntas träda i kraft den 1 juli 2022. Utredningen utgår
från att arbetet för att skapa trygghet i utbildningen i första hand är sammankopplat med
skolors arbete med normer och värden samt det gemensamma arbetet för att förebygga,
förhindra och agera vid kränkande behandling. Utredningen konstaterar att det saknas en
tydlig definition av begreppet studiero. Begreppet trygghet i skollagens mening tar sikte på
utbildningen som helhet och studiero rör undervisning. Grunden för studiero utgår från en
strukturerad och varierad undervisning med avsaknad av störande inslag. Utredningen
konstaterar att trygghet och studiero berör många delar av skolans uppdrag och att det
inte finns en åtgärd som ensam löser det utmaningar som skolar har och står inför.

Utredningens förslag
Utredningen föreslår ett antal förslag till ändring av nuvarande lagstiftning som syftar till att
förtydliga dagens lagstiftning och ansvar. De förslag som har bäring på grundskolans
verksamhet är:
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•

Ansvaret för det förebyggande arbetet inom trygghet och studiero och terminologin
förtydligas

•

Regleringen av det systematiska kvalitetsarbetet förtydligas

•

Ett föreläggande ska ange de åtgärder som huvudmannen ska vidta

•

Skolinspektionen ska alltid vara motpart när myndighetens beslut överklagas

•

Huvudmannen ska ha ett tydligare ansvar för klagomålshantering

•

Det ska tas fram stöd för skolors kommunikation och samarbete med vårdnadshavare

•

Lärare och rektorer ska få bättre tillgång till befintligt stöd när det gäller trygghet och
studiero

•

Det ska tillhandahållas kompetensutveckling för elevassistenter och resurspersonal

•

Elevernas delaktighet i arbetet med ordningsreglerna ska säkerställas och hur de följs
ska följas upp

•

Vårdnadshavarna ska få information om skolans ordningsregler

•

Mobiltelefoner ska endast användas efter lärarens instruktion när undervisning pågår

•

Ökade möjligheter att omhänderta mobiltelefoner

•

All skolpersonal ska ha allmänna befogenheter för att säkerställa trygghet och studiero

•

Stöd för skolans personal att agera i svåra situationer

•

Tillfälliga placeringar ska vara enklare att genomföra

•

Beslut om avstängning ska underlättas och förutsättningarna förtydligas

•

Det ska vara tydligt vilka bestämmelser som finns om placering av elever vid
skolenheter

Alingsås kommuns synpunkter
Alingsås kommun vill i sitt yttrande poängtera vikten av det främjande och förebyggande
arbetet som sker vid varje skola för att säkra en utbildning som präglas av trygghet och
undervisning som genomsyras av studiero. Eftersom det arbetet är avgörande välkomnas
särskilt de förslag och förtydliganden som rör skolors möjlighet att stärka sitt främjande och
förebyggande arbete. Alingsås kommun välkomnar en gemensam definition av begreppet
studiero. I fråga om ansvar för klagomålshantering ser Alingsås positivt på att
huvudmannen utreder klagomål innan eventuella brister granskas och prövas av
Skolinspektionen men huvudmannen måste också vara fri att utforma på vilket sätt en
sådan utredning går till och dokumenteras. Generellt välkomnar Alingsås kommun
utredningens förslag som på olika sätt bidrar till ett ökat stöd eller ökad tydlighet i frågor
kring trygghet och studiero.
Bör en mer teknikneutral skrivning tillämpas men också så att det framgår att det rör sig
om privata digitala verktyg, eller teknik som inte har bäring för elevens hälsa, behov av
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stöd eller motsvarande. Att möjliggöra ett omhändertagande av mobiltelefoner, eller
motsvarande, i förebyggande syfte är positivt inte minst i de situationer som utredningen
föreslår såsom omklädningsrum och andra integritetskänsliga utrymmen. Ett förbud mot
mobiltelefoner, eller motsvarande utrustning, i samband med undervisning är en mer
komplex fråga. Varje skola och klass bör tillsammans med rektor och lärare utarbeta
former för mobilanvändandet vid respektive skola och hanteras i samband med övriga
ordningsregler. Anmärkningsvärt är dock att utredningen i vissa delar föreslår åtgärder
som syftar till att öka elevernas inflytande över sin utbildning, och i andra, som i frågan om
mobiltelefoner, istället föreslår att lagstifta om frågan som i dagsläget hanteras genom
lokala ordningsregler där eleverna vid respektive skola har inflytande och möjlighet att
påverka.

På delegation,
Helena Balte
Förvaltningschef, tillika skolchef
Barn- och ungdomsförvaltningen
Alingsås kommun
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