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Yttrande över betänkandet Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro 

och agera (SOU 2016:94)  
 

Med anledning av remissen får Statens Institutionsstyrelse (SiS) anföra att myndigheten 

generellt ser positivt på de förslag som presenteras i betänkandet. SiS har följande 

synpunkter. 

 

SiS bedömer att utredningens förslag tydliggör grundskolans ansvar och uppdrag för 

att motverka frånvaro och skolavhopp och kan därigenom innebära positiva 

konsekvenser för den målgrupp av ungdomar som kommer till SiS skolverksamhet.  

 

I En gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en 

gymnasieutbildning (SOU 2016:77) föreslås att en ny paragraf, 3 kap. 3 a §, införs i 

skollagen i syfte att reglera en förtroendefull och systematisk överlämning mellan 

grundskola och gymnasieskola. I föreliggande betänkande föreslår utredaren att till 

ovan nämnda förslag förslag foga att kraven på överlämning ska gälla för alla tillfällen 

då en elev byter från en skolenhet till en annan skolenhet, alltså även inom respektive 

skolform. SiS ser positivt på detta förslag. I föreslagen lydelse räknas berörda 

skolformer upp. SiS anser dock att även utbildning vid ett särskilt ungdomshem enligt 

24 kap. 8-9 §§ skollagen bör ingå bland de skolformer som regleringen föreslås omfatta. 

Utredaren skriver, som bakgrund till förslaget, att ”för elever med svårigheter i sin 

skolgång är övergångar kritiska” (avsnitt 13.1, sid. 327). Inom SiS elevgrupp finns en 

överrepresentation av elever med bristfällig skolidentitet och svag skolanknytning. SiS 

har sedan länge identifierat ett behov av samverkan för god överlämning vid övergång 

till och från skolenheter vid särskilda ungdomshem. SiS menar därför att det är rimligt 

att även övergångar till och från skolenheter vid särskilda ungdomshem omfattas av 

den föreslagna lydelsen i 3 kap. 3 a § skollagen.  

 

I sammanhanget kan nämnas att SiS också ser positivt på utredningens förslag på 

tillägg till 7 kap. 21 § skollagen där hemkommunens samordningsansvar kring elever 

med problematisk frånvaro tydliggörs (avsnitt 19.1, sid. 399). Samordning och 
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samverkan kring barn och unga som riskerar att inte få sin rätt till skola tillgodosedd är 

ett område där SiS identifierat i utvecklingsbehov.  

 

Beslut 
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Kent Ehliasson. I handläggningen 

har deltagit enhetschefen Anita Andersson. Föredragande har varit utredaren Tobias 

Lundberg 
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