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Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat
boende – förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång Ds 2020:16
S2020/05758/SOF
Skolinspektionen har beretts möjlighet att yttra sig över Socialdepartementets
promemoria, Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till
bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång.
Skolinspektionen har begränsat sitt yttrande till de delar av utredningen som
ligger inom Skolinspektionens ansvarsområde.
3.1.4 Vårdnadshavarens beslutanderätt i frågor som kräver samtycke under
vistelsetiden
Skola och förskola
Skolinspektionen instämmer i att synen på förskolan har förändrats och att det
är ett viktigt beslut som påverkar barnets liv samt att det som huvudregel därför behöver beslutas av båda vårdnadshavarna gemensamt. Skolinspektionen
tillstyrker således förslaget om att förskoleenhet ska regleras på motsvarande
sätt som skolenhet i den förslagna bestämmelsen 6 kap. 13 a § första stycket p 6.
3.2 Sekretesskydd i utbildningsverksamhet
Skolinspektionen anser att det inte framgår med tydlighet om det skydd med
sekretess och tystnadsplikt som finns idag är tillräckligt samt tillräckligt tydligt
reglerat för att skydda barn i den aktuella situationen när dokumentationen och
besluten ökar, särskilt med hänsyn till att det är oklart hur besluten kommer att
utformas. Lagstiftningen är inte heller utformad på samma sätt för offentliga
huvudmän samt enskilda huvudmän. I offentlighets- och sekretesslagen framgår vad som gäller i förhållande till vårdnadshavare. Skolinspektionen anser
därför att detta bör analyseras vidare och förtydligas.
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3.5 Barn och unga i skyddat boende ska ha rätt till utbildning i vistelsekommunen
Skolinspektionen tillstyrker förslagen till lagändringar i 17 kap. 1, 19 och 21 a
§§ samt 19 kap. 40 a § samt tillstyrker införandet av nya bestämmelsen 17 kap.
15 a § då detta tydliggör och förstärker rätten till utbildning för elever som bor i
skyddade boenden samt elever som placerats i ett hem för vård eller boende.
Chefsjuristen Klara Cederlund samt utredaren Charlotte Wieslander har deltagit i ärendets slutliga handläggning.
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