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Socialdepartementets remiss av promemorian Stärkt
barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende - förslag till
bestämmelser rörande bland annat omedelbar placering, sekretess och
skolgång
STK-2020-1030

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av Socialdepartementets promemoria
om förslag till ändringar i lagstiftningen utifrån att beredning av betänkandet Ett fönster av
möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112) lett till kompletteringar av de i betänkandet redovisade förslagen.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser positivt på de förslag i promemorian som rör
nämndens målgrupp och verksamhetsområde och ställer sig bakom dessa. Nämnden välkomnar förslagen som innebär ökad likvärdighet gällande reglerna kring rätt till utbildning
för barn och unga som vistas i ett skyddat boende.
Yttrande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Malmö stad har fått möjlighet att yttra sig över
Socialdepartementets promemoria med förslag till ändring i föräldrabalken, lagen (1971:289)
om allmänna förvaltningsdomstolar, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av
unga, lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, socialtjänstlagen
(2001:453), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt skollagen (2010:800). Detta
kommer av att det i Regeringskansliets beredning av betänkandet Ett fönster av möjligheter –
stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112) konstaterats att förslagen bör
kompletteras i vissa avseenden.
Sammantaget är nämnden positiv till de förslag som rör nämndens målgrupp och verksamhetsområde och ställer sig bakom dessa.
Utredningens förslag och nämndens synpunkter
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Promemorians utredning till förslagen kommer av att det i Regeringskansliets beredning av
betänkandet Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU
2017:112) konstaterats att förslagen bör kompletteras i vissa avseenden.
I promemorian föreslås bl.a. ändringar gällande offentlighets- och sekretesslagens (2009:400)
bestämmelser som gör det möjligt att sekretessbelägga uppgifter om adress till skyddade boenden och HVB som bedriver verksamhet som motsvarar skyddat boende.
Promemorian föreslår även ändringar i skollagen genom att komplettera utredningens förslag
om att tydliggöra rätten till skolgång för barn som vistas i ett skyddat boende med motsvarande förtydligande i fråga om introduktionsprogram.
Vidare föreslås i promemorian att utredningens förslag om elevens rätt att fullfölja sin utbildning på ett nationellt program i den nya vistelsekommunen och om att eleven ska kunna
fullfölja den tidigare utbildningen i hemkommunen om eleven återvänder dit bör kompletteras med motsvarande bestämmelser när det gäller rätten att fullfölja utbildningen på introduktionsprogram.
I promemorian föreslås även att en kommun eller en region ska vara skyldig att ta emot en
elev på ett individuellt program i gymnasiesärskolan om eleven vistas i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen på grund av placering i ett skyddat boende, om hemkommunen har bedömt att eleven inte kan följa undervisningen på ett nationellt program.
Nämnden delar utredningens bedömning gällande sekretesskydd i utbildningsverksamhet
och välkomnar förslagen om förtydligande gällande reglerna kring rätt till utbildning för barn
och unga som vistas i ett skyddat boende.
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