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Svar på remiss ”Nationell plan för trygghet och 
studiero, Ds 2021:13” 

 

Bodens kommun har beretts tillfälle att yttra sig över utredningen Nationell 

plan för trygghet och studiero, Ds 2021:13.   

Yttrande 

5.2 Ansvaret för det förebyggande arbetet inom trygghet och studiero och 

terminologin ska förtydligas 

Bodens kommun tillstyrker förslaget.  

 

6.2 Regleringen av det systematiska kvalitetsarbetet förtydligas 

Bodens kommun avstyrker förslaget. Det finns redan idag allmänna råd som 

skolhuvudmännen och rektorerna har att förhålla sig till. Av dessa framgår 

hur det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas, innan åtgärder vidtas ska 

resultaten analyseras. Förslaget kommer innebära krav på ökad 

dokumentation och därmed ökad administration och ökade kostnader för 

skolhuvudmännen.    

 

6.3 Ett föreläggande ska ange de åtgärder som huvudmannen ska vidta 

Bodens kommun avstyrker förslaget. Förslaget kommer innebära en 

inskränkning i det kommunala självstyret. Bodens kommun ser stora risker 

att förslaget kommer innebära att skolhuvudmannen tvingas genomföra 

åtgärder som innebär ökade kostnader och som kanske inte får avsedd effekt. 

Bodens kommun föreslår istället att Skolinspektionen får i uppdrag att 

fortsätta utveckla det dialogbaserade arbetssättet.   

 

6.4.2 Skolinspektionen ska alltid vara motpart när myndighetens beslut 

överklagas 

Bodens kommun tillstyrker förslaget.  

 

7.2 Huvudmannen ska ha ett tydligare ansvar för klagomålshantering 

Bodens kommun tillstyrker förslaget.  
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7.3 Det ska tas fram stöd för skolors kommunikation och samarbete med 

vårdnadshavare 

Bodens kommun tillstyrker förslaget.  

 

8.2 Lärare och rektorer ska få bättre tillgång till befintligt stöd när det 

gäller trygghet och studiero 

Bodens kommun tillstyrker förslaget.  

 

8.3 Det ska tillhandahållas kompetensutveckling för elevassistenter och 

resurspersonal 

Bodens kommun tillstyrker förslaget.  

 

9.2 Elevernas delaktighet i arbetet med ordningsreglerna ska säkerställas 

och hur de följs ska följas upp 

Bodens kommun tillstyrker förslaget. 

 

9.3 Vårdnadshavarna ska få information om skolans ordningsregler 

Bodens kommun tillstyrker förslaget. 

 

10.3 Mobiltelefoner ska endast användas efter lärarens instruktioner när 

undervisning pågår 

Bodens kommun tillstyrker förslaget. 

 

10.4 Ökade möjligheter att omhänderta mobiltelefoner  

Bodens kommun tillstyrker förslaget. 

 

11.4 All skolpersonal ska ha allmänna befogenheter för att säkerställa 

trygghet och studiero 

Bodens kommun tillstyrker förslaget. 

 

11.5 Stöd för skolans personal att agera i svåra situationer 

Bodens kommun tillstyrker förslaget. 

 

12.4 Tillfälliga placeringar ska vara enklare att genomföra 

Bodens kommun tillstyrker förslaget. 

 

12.5.1 Det ska vara tydligt att en elev kan stängas av omedelbart när 

säkerheten bedöms hotad 

Bodens kommun tillstyrker förslaget. 

 

12.5.2 Det ska bli enklare att besluta om avstämning i upp till två veckor i de 

frivilliga skolformerna 

Bodens kommun tillstyrker förslaget. 

 

 

 

Claes Nordmark  Johan Lund 

Kommunstyrelsens ordförande Ordförande Arbetsmarknads- och 

utbildningsnämnden 
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