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Remisssvar över ”Läromedelsutredningen – böckernas 

betydelse och elevernas tillgång till kunskap” (SOU 2021:70)  
-Dnr U2021/03589 

 
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 emot barn, ungdomar och klienter för vård enligt 

socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

 

SiS bedriver skola på samtliga särskilda ungdomshem. Verksamheten bedrivs som en 

särskild utbildningsform i enlighet med 24 kap. 8-9 §§ i skollagen. Av bestämmelserna 

framgår att utbildningen för skolpliktiga ska motsvara utbildning i grundskola eller i 

förekommande fall grundsärskola, specialskola medan den för icke skolpliktiga ska 

motsvara sådan utbildning som erbjuds i gymnasieskolan respektive 

gymnasiesärskolan. För utbildningen ska relevanta bestämmelser i skollagen tillämpas.  

 

Synpunkter på utredningen  

Statens institutionsstyrelse, SiS välkomnar utredningens förslag i sin helhet då 

utredningens förslag ökar likvärdighet och tillgången till läromedel i skolans alla 

ämnen. 

 

För SiS skolor är det av yttersta vikt att ha tillgång till ändamålsenliga läromedel i alla 

ämnen och läromedel som är utformade för elevernas behov av stöd i ämnet i 

skolarbetet. Detta för att ge goda förutsättningar för SiS lärare att tillhandahålla adekvat 

kunskapsstöd till elevernas begränsade men betydelsefulla skoltid. 
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Utifrån våra elevers behov är dessa förslag extra viktiga för vår skolverksamhet: 

- Statligt produktionsstöd ska fördelas där det saknas kvalitativa läromedel (Stärka 

tillgången till läromedel för alla elevgrupper och i alla ämnen s.287) 

- Specialpedagogiska myndigheten får i uppdrag att utreda förutsättningar för att 

främja innovation av läromedel för elever med funktionshinder (Stärka tillgången till 

läromedel för alla elevgrupper och i alla ämnen s.276) 

 

 

 

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

den slutliga handläggningen har deltagit utvecklingsdirektören Annika Eriksson, 

ekonomi- och planeringsdirektören Anna Sandahl, t.f. HR-direktören Robert Stenbom 

och enhetschefen Anita Andersson. Föredragande har varit utredaren Linda Lindkvist. 

 

 

Elisabet Åbjörnsson Hollmark 

 

 Linda Lindkvist 
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