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Statens institutionsstyrelse, SiS, bedriver individuellt anpassad tvångsvård med stöd av 

lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen 

(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). SiS ansvarar också för 

verkställigheten av sluten ungdomsvård enligt lagen (1998:603) om verkställighet av 

sluten ungdomsvård (LSU), samt tar ta emot barn, ungdomar och klienter för frivillig 

vård enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

 

SiS är huvudman för de skolenheter som finns på SiS 21 särskilda ungdomshem. 

Skolverksamheten bedrivs som en särskild utbildningsform som regleras i 24 kap. 8 – 

9  §§ skollagen (2010:800).  I enlighet med dessa bestämmelser ska SiS anordna 

utbildning motsvarande grundskola, anpassad grundskola, specialskola, 

gymnasieskola och anpassa gymnasieskola. SiS är därmed huvudman för utbildning, 

men, i enlighet med skollagens 1 kap. 1 §, inte huvudman för skolform inom 

skolväsendet. I utbildingen ska SiS tillämpa relevanta bestämmelser i skollagen. Genom 

regleringen i 24 kap. skollagen berörs SiS på motsvarande sätt som huvudmän inom 

skolväsendet av reformer och insatser som påverkar exempelvis skolpersonalens 

professionsutveckling, elevhälsa, myndighetsutövning i skolan samt utbildningens 

innehåll omfattning och kvalitet. Promemorians förslag om elevens val påverkar 

därmed SiS skolverksamhet, men förslagen innebär inte några påtagliga konsekvenser 

för SiS elever.   

SiS skola exkluderas i nuläget från flertalet statliga utvecklingsinsatser vilket är mycket 

problematiskt. Detta trots att skolverksamheten bedrivs i enlighet med skollagen och 

övriga skolförordningar samt granskas av Skolinspektionen. Det är därför SiS 

uppfattning och förslag att även SiS ska inkluderas i nationella satsningar som bidrar 
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till att förbättra förutsättningarna för att SiS elever når målen med sin utbildning och 

öka likvärdigheten med det övriga skolväsendet. 

I promemorian definieras Specialpedagogiska myndigheten och Samestyrelsen som 

statens huvudman för specialskolan respektive sameskolan i enlighet med 2 kap. 24 § i 

skollagen (210:800). Dessa huvudmän bedöms omfattas och påverkas av förslagen på 

liknande sätt som övriga obligatoriska skolformer. Förslagen i promemorian bedöms 

inte få betydande organisatoriska eller ekonomiska konsekvenser för dessa statliga 

huvudmän. SiS omämns inte i sammanhanget. 

 

SiS har utifrån sitt uppdrag inga övriga synpunkter på de förslag som framkommer i 

promemorian.   

 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Elisabet Åbjörnsson Hollmark. I 

den slutliga handläggningen har deltagit, HR-direktören Robert Stenbom, ekonomi- 

och planeringsdirektören Anna Sandahl, samt tf sektionschefen för skola Therese 

Sammels. Föredragande har varit utredaren Helena Ekholm. 
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