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Kampen om tiden – mer tid till lärande (SOU 2021:30)
Skolväsendets överklagandenämnd (nämnden) har, utifrån det område nämnden
har att bevaka, sammanfattningsvis följande att framföra gällande det som föreslås
i betänkandet.
1. En obligatorisk lovskola för vissa elever som innebär förlängd
skolplikt – en ytterligare möjlighet till behörighet
Nämnden avstyrker att en obligatorisk lovskola ska införas men ställer sig positiv
till att en möjlighet till lovskola finns för att fler elever ska nå behörighet till
gymnasieskolan.
Nämnden anser att utredningens överväganden om vilka elever som ska komma
ifråga för ett obligatorium är väl och grundligt övervägt.
Nämnden har vidare inget att erinra mot det faktum att en obligatorisk lovskola
för de enligt förslaget aktuella eleverna i årskurs 9 i slutändan får konsekvens att
elevens skolplikt förlängs.
2. Möjlighet att överklaga beslut om förlängd skolplikt genom lovskola
Nämnden tillstyrker förslaget att beslut om förlängd skolplikt genom lovskola ska
kunna överklagas. Nämnden prövar redan idag beslut som avser förlängd
skolplikt. Nämnden vill särskilt framhålla att denna ärendetyp är till sin natur
sådan som behöver handläggas skyndsamt och som prioriteras i förhållande till
vissa andra ärendetyper. Det är därför av vikt att dessa överklaganden skyndsamt
överlämnas av beslutsmyndigheten till överprövningsinstansen.
3. Konsekvenser för Skolväsendets överklagandenämnd
När det gäller konsekvenser för Skolväsendets överklagandenämnd anges att
förslaget kan antas handla om ett fåtal ärenden per år. De ökade kostnaderna,
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enligt utredningen, får antas vara av marginell betydelse och bör kunna rymmas
inom befintliga anslag för nämnden. Detta i likhet med bl.a. förslaget om
möjlighet att överklaga rektors beslut om att gå om en årskurs1 där utredningens
slutsats baseras på antaganden och inte någon närmare utredning eller analys.
Nämnden vill här, åter igen, dock peka på den extrema utvecklingen av antalet
ärenden till nämnden som varit fallet under de senaste ca fyra åren.2 Därutöver
kan nämnden också nu konstatera att det i flertalet remisser föreslås ett flertal
överklagandemöjligheter till nämnden (beslut om uppskjuten skolplikt i
obligatorisk förskola, beslut om placering vid förskola, beslut om att gå om en
årskurs, beslut om förlängd skolplikt pga. obligatorisk lovskola). Nämnden anser,
i likhet med tidigare remissyttranden att en grundligare analys och beräkning – av
den ökning av ärenden till nämnden som detta kommer innebära – behöver göras
för att nämnden ska kunna lämna ytterligare synpunkter på konsekvenserna av
denna överklagandemöjlighet.
Skolväsendets överklagandenämnd
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Signerat av: Elin Carbell Brunner

Yttrandet har beslutats av Elin Carbell Brunner, ordförande i nämnden, samt
Magnus Åhammar, Daniel Wanhatalo, Einar Jakobsson, Greger Bååt, Elisabeth
Fernell och Eva Ekstedt Salzmann efter föredragning av juristen Stina Engberg.
Ersättarna Jonas Hedström och Cindra Klingspor Lindblom har även varit med
vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet.

Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt
utbildning för elever med intelektuell funktionsnedsättning (SOU 2021:11).
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