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Yttrande över promemorian Elever i grundskolan, 

specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan 

ska lättare få läsa i snabbare takt och på en 

högre nivå  

(Regeringskansliets diarienummer U2022/02568) 

Barn- och elevombudet har tagit del av och beretts möjlighet att lämna synpunkter på 
förslagen i Utbildningsdepartementets promemoria Elever i grundskolan, specialskolan, 
sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre 
nivå.  

Barn- och elevombudet har ingen invändning mot förslagen som presenteras i 

promemorian men har, utifrån de områden som Barn- och elevombudet har att bevaka, 

en synpunkt på förslaget att elever i grundskolan, sameskolan och specialskolan ska 

kunna läsa på en högre nivå. Barn- och elevombudet vill uppmärksamma regeringen på 

att det behövs ett tydliggörande av vilken rektor som ansvarar för eleverna när de ska 

läsa på en högre nivå och behöver byta skolenhet under skoldagen.  

Enligt förslaget ska en elev kunna läsa på gymnasienivå trots att eleven fortfarande 

tillhör grundskolan, specialskolan eller sameskolan. Eleven kan därmed behöva byta 

skolenhet under skoldagen och lämna den skola som eleven normalt har sin tillhörighet 

vid, exempelvis om huvudmannen har överlämnat utförandet av studierna till en 

entreprenad såsom en gymnasieskola. I förslaget framgår vidare att huvudmannen vid 

den skola som eleven normalt har sin tillhörighet vid, fortfarande behåller 

huvudmannaskapet för elevens utbildning om eleven studerar på en högre nivå vid en 

annan skolenhet. Det framgår dock inte vilken rektor som ansvarar för eleven när 

eleven byter skolenhet under skoldagen. 

Av 6 kap. 10 § skollagen framgår bland annat att personal som har fått kännedom om 

att en elev ansett sig utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta vidare 

till rektorn som i sin tur är skyldig att anmäla detta vidare till huvudmannen. I samma 

lag anges även att huvudmannen är skyldig att utreda omständigheterna kring elevens 

upplevda kränkningar och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan 

krävas för att förhindra att eleven utsätts för kränkande behandling i framtiden. Enligt 

förarbetena till skollagen behövs bestämmelsen om anmälningsplikten för bland annat 

personal och rektorer för att säkerställa att bestämmelserna om skyldighet att utreda 

uppgifter om kränkande behandling och att vidta åtgärder blir tillräckligt effektiva. 



 Yttrande 

 2 (2) 
Dnr SI 2022:9328 

 

Huvudmannen måste få kännedom om uppgifterna för att utredning ska kunna inledas 

och eventuella åtgärder vidtas (se prop. 2009/10:165 s.332f). 

Både rektorn på skolan som eleven normalt har sin tillhörighet vid och rektorn på 

gymnasieskolan är skyldiga att inom sin verksamhet anmäla vidare uppgifter om 

kränkande behandling till sin huvudman. Om en elev byter skolenhet under skoldagen 

kan det dock bli otydligt vilken rektor som är skyldig att anmäla uppgifterna till den 

huvudmannen som ansvarar för eleven, särskilt om skolenheterna har olika huvudmän. 

När det blir otydligt vilken rektor som ansvarar för eleven finns det även en risk för att 

uppgifterna inte anmäls till huvudmannen och att anmälningsplikten därmed inte följs. 

Barn- och elevombudet vill därför uppmärksamma regeringen på att det behöver 

tydliggöras vilken rektor som ansvarar för eleven när eleven byter skolenhet för att läsa 

på en högre nivå.  

I detta ärende har Barn- och elevombudet Mårten Petersson beslutat efter 

föredragning av juristen Erica Underwood. Enhetschef Malin Norell har deltagit i 

ärendets slutliga handläggning. 

 

 

Mårten Petersson 

Barn- och elevombudet 
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