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1. Inledning 
Funktionsrätt Göteborg – Individstöd erbjuder kostnadsfri och fristående 

rådgivning, stöd och vägledning i frågor som rör funktionshinder för personer i 

Göteborg. Individstödet är en del av Funktionsrätt Göteborg, en partipolitisk och 

religiöst obunden ideell organisation som samlar ett femtiotal lokala 

funktionshinderföreningar.  

Funktionshinderspolitiken i Sverige ska verka för efterlevnad av FN:s konvention 

om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Med konventionen som 

utgångspunkt avser regeringen nu att ta ett samlat helhetsgrepp för att uppnå 

de nationella målen om jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i 

samhället.1 

Myndigheten för delaktighet och länsstyrelserna har fått i uppdrag av 

regeringen att stödja kommuner och landsting att genomföra sina 

funktionshinderspolitiska planer och strategier. Uppdraget ska fortgå till 2020 

med målsättningen att långsiktiga strukturer ska vara på plats för att säkra att 

arbetet med att uppnå det nationella funktionshinderspolitiska målet fortsätter.2 

Även Göteborg Stads program för full delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning utgår från FN:s funktionsrättskonvention. I Göteborgs 

Stads program för full delaktighet nämns rättigheter som: 

• Rätten till ett självständigt liv 

• Rätten till information och kommunikation 

• Rätten till demokratisk delaktighet 

• Rätten till ett tryggt liv 

• Rätten till bästa möjliga hälsa 

• Rätten till utbildning 

• Rätten till arbete och sysselsättning 

• Rätten till fungerande bostad 

• Rätten att kunna förflytta sig i och använda Göteborgs inne- och 

utemiljöer 

• Rätten till en meningsfull fritid 

  

 
1 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken 2017/18: SoU5. 
2 Funktionshinderpolitiskt stöd i samarbete, Delrapportering av ett regeringsuppdrag om stöd till kommuner och 
landsting, MFD 2018:21. 
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På Individstödet ser vi att det återstår mycket arbete innan Göteborgs Stad 

uppfyller rättigheterna i sitt eget program. Vi möter dagligen personer som 

drabbas när myndigheterna inte uppfyller sina skyldigheter enligt konventionen.   

Jämte Individstödets huvudsakliga uppdrag att ge råd och stöd till enskilda ser vi 

det som en viktig uppgift att berätta hur samhället ser ut ur våra 

uppdragsgivares perspektiv. Den här rapporten utgår från och beskriver 

situationen i Göteborg, så som vi lärt känna den genom arbetet med 

Individstödets uppdragsgivare. Många av de problem vi beskriver bottnar dock i 

nationell lagstiftning, varför rapportens analyser har bäring även på andra 

platser än Göteborg. 

I årets rapport har vi valt att fokusera på våra erfarenheter från skolområdet. 

Detta med anledning av att Funktionsrätt Göteborg har för avsikt att under året 

2021 belysa rätten till utbildning för personer med funktionsnedsättning.  

Följande sidor kan läsas både som en statusrapport och som en inbjudan till 

dialog med politiker och andra beslutsfattare. 

Rapporten är skriven av Anki Andersson, Lina Ivarsson och Pia Johnsson, som 

arbetar som funktionsrättskonsulenter på Individstödet. 
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2. Utbildning är en mänsklig rättighet  
Funktionsrättskonventionen ska säkerställa att varken vuxna eller barn utestängs 

från utbildningssystemet på grund av funktionsnedsättning. Alla ska få tillgång 

till en inkluderande och kostnadsfri grundutbildning på lika villkor. Lärandet ska 

vara inriktat på utveckling av person, begåvning och kreativitet samt möjliggöra 

ett effektivt deltagande i samhällslivet.  

Av konventionen framgår att Sverige bland annat ska säkerställa att personer 

med funktionsnedsättning får nödvändigt stöd inom det allmänna 

utbildningssystemet och att skälig anpassning ska erbjudas utifrån personliga 

behov.3 Vidare ska Sverige vidta ändamålsenliga åtgärder för att underlätta 

inlärning av punktskrift och teckenspråk.4 Den rätt till utbildning som tillkommer 

envar genom konventionsrätten är en minimistandard. 

I skollagen tydliggörs att elever som till följd av en funktionsnedsättning har 

svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att 

så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Härtill ska 

elever som uppnår kunskapskraven ges ledning och stimulans för att kunna nå 

längre i sin kunskapsutveckling.5  

Rätten till utbildning är grundlagsskyddad i regeringsformen. Grundlagens rätt 

avser den skolpliktiga grundutbildningen inom skolväsendets följande 

skolformer: grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola. Rättigheten 

avser utbildning med offentlig huvudman och ger ingen rätt till utbildning i 

fristående skola.6  

Rätten till utbildning tillgodoses genom en allmän skolplikt. Av skollagen framgår 

att skolplikten gäller för barn som är bosatta i Sverige, med undantag för barn 

som varaktigt vistas utomlands och för barn vars förhållanden är sådana att det 

uppenbarligen inte kan begäras att barnet ska gå i skola.7 Att rätten tillkommer 

barnet och inte vårdnadshavarna tydliggörs genom att vårdnadshavarna i stort 

sätt saknar möjlighet att förfoga över skolplikten.  

 
3 Art. 24. 
4 Funktionsrättskonventionen art 24. 
5 3:2 SkolL. 
6  Prop. 1993/94:117 s 27. 
7 7:2 Skollagen (SkolL). 
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Att utbildning är en mänsklig rättighet framgår bland annat av 

Europakonventionen8, barnkonventionen9, funktionsrättskonventionen10 och 

regeringsformen11. De olika rättigheterna som Sverige har förbundit sig att 

efterleva varierar något i fråga om inriktning och omfång.  

Rätten till utbildning enligt Europakonventionen innebär en rätt att få tillträde 

till den offentligt organiserade undervisningen som är tillgänglig vid aktuell 

tidpunkt. Artikeln ålägger inte staten någon skyldighet att anordna undervisning 

av ett visst slag.12  

Europakonventionen gäller som svensk lag och riksdagen kan inte stifta lagar 

som står i strid med åtagandena som framgår av konventionen.13 

Barnkonventionen anger att barn har rätt till kostnadsfri utbildning och att 

denna utbildning ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om 

personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga.14 Barnkonventionen lyfter 

också barns rätt till att fritt uttrycka sina åsikter och att bli hörda i 

angelägenheter som rör de själva.15  

Som framgår har alltså de svenska skolorna en långtgående skyldighet att 

säkerställa barn och elevers rätt till utbildning. Tillgången till utbildning ska vara 

icke-diskriminerande och kompensatorisk, så att alla får tillgång till jämlik 

utbildning. 

 

 

 
8 Art. 2 TP 1. 
9 Art. 28. 
10 Art.24. 
11 2:18 RF. 
12 Det belgiska språkmålet. 
13 2:19 RF. 
14 Art. 28 och 29. 
15 Art. 12. 
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3. Extra anpassningar och särskilt stöd  
När vårdnadshavare kontaktar Individstödet i skolfrågor handlar det ofta om 

brister gällande extra anpassningar eller särskilt stöd. Många familjer saknar 

kunskap om att eleven har rättigheter i dessa sammanhang. De har heller inte 

blivit informerade om stödformerna, trots att de ofta har haft många kontakter 

med skolan med anledning av att deras barn behöver anpassningar och stöd i 

undervisningen.  

Individstödets erfarenhet är att det ofta tar alltför lång tid från det att behovet 

av stöd uppmärksammas till dess att ett fungerande stöd finns tillgängligt. Det 

har även förekommit fall då friskolor felaktigt menat att deras möjlighet att 

erbjuda särskilt stöd är avhängigt om de beviljas tilläggsbelopp för den aktuella 

insatsen. Att från skolans sida förklara otillräckligt stöd med hänvisning till 

bristande resurser är ett ohållbart argument, både för friskolor och kommunala 

skolor. 

 

3.1 Om extra anpassningar och särskilt stöd 

Eleven har rätt till stöd om det behövs för att uppnå kunskapskraven och kunna 

tillgodogöra sig utbildningen. I de fall någon uppmärksammar att en elev riskerar 

att inte nå målen ska skolan sätta in stödinsatser.16 

I kursplanerna som är framtagna av Skolverket finns specifika kunskapskrav som 

elevens utveckling ska bedömas mot. Målsättningen är att elever som behöver 

stödinsatser inte ska hamna för långt efter.  

Rätten till stöd gäller oavsett vilken bakomliggande faktor som kan anses vara 

orsaken. Således omfattas elever med funktionsnedsättning, psykosociala 

svårigheter och elever med upprepad eller långvarig frånvaro.17  

En nyhet för 2019 var den läsa-skriva-räkna-garanti som införts i skollagen, 

vilken innebär att elevernas kunskapsutveckling ska kartläggas både i 

förskoleklass och i lågstadium. Syftet är att i ett tidigt skede fånga upp de elever 

som behöver stöd.18  

Stödinsatserna finns i två nivåer: extra anpassningar och särskilt stöd. Oftast 

prövas extra anpassningar först, vilket sker inom ramen för den ordinarie 

 
16 3:5–12 SkolL. 
17 3:7 SkolL. 
18 3:4 SkolL. 
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verksamheten och inte kräver något formellt beslut. Det finns heller inga krav på 

dokumentation eller någon uttryckt tidsgräns för hur länge skolenheten får 

försöka ge stödet.19 Om en elev befaras att inte nå kunskapskraven, trots stöd i 

form av extra anpassningar, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn har då ansvar 

för att utreda stödbehovet, även om själva genomförandet kan delegeras.20  

Det finns ingen uttömmande lista på vilka stödinsatser som är att anse som 

extra anpassningar. Av förarbetena framgår att det kan vara fråga om hjälp med 

särskilt schema över skoldagen, hjälp att planera och strukturera sina studier, 

hjälp att förstå texter, få ämnen förklarade på ett annat sätt eller 

färdighetsträning. Det kan också vara fråga om anpassade läromedel eller 

teknisk utrustning.21 Eftersom anpassningarna ska ske inom ramen för den 

ordinarie undervisningen innebär det att vad som utgör extra anpassningar kan 

variera mellan olika skolenheter. 

Särskilt stöd är stödinsatser av mer ingripande karaktär som inte sker inom 

ramen för den ordinarie undervisningen. Det kan vara mer omfattande 

specialpedagogiska insatser eller tillgång till elevassistent. Det kan också vara 

fråga om undervisning i särskild undervisningsgrupp eller att eleven har enskild 

undervisning.22 Bedömningen av vilket stöd som ska sättas in ska utgå från vilket 

stöd som ger eleven bäst förutsättningar att nå kunskapskraven.23  

En utredning om behov av särskilt stöd ska genomföras skyndsamt och i samråd 

med elevhälsan, om det inte är uppenbart att det inte behövs. Enligt Skolverkets 

riktlinjer ska utredningen innehålla en kartläggning av elevens skolsituation med 

hänsyn till omständigheter på individ-, grupp- och skolnivå.  Det ska även göras 

en pedagogisk bedömning utifrån informationen i kartläggningen. Utredningen 

som utgör beslutsunderlag behöver därför redogöra för bakgrunden till 

stödbehovet och vilka insatser och åtgärder som behöver vidtas för att eleven 

ska utvecklas mot kunskapsmålen.24  

Vid behov av ett större helhetsperspektiv involveras alla delar som det finns 

behov av i elevhälsoteamet och inte enbart den med specialpedagogisk 

kompetens. Vid en sådan grundlig utredning kan även extern 

specialistkompetens anlitas. Dock framhåller Skolverket att en diagnos varken är 

 
19 3:5 SkolL. 
20 3:7 SkolL. 
21 Prop. 2013/14:160 s 21. 
22 3:6–12 SkolL. 
23 Prop. 2013/14:160 s 21. 
24 SKOLFS 2014:40 version med kommentarer s 27. 
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skäl i sig för särskilt stöd eller en förutsättning för tillgången till sådant stöd. Det 

innebär å ena sidan att man inte måste få stöd för att man har en diagnos, och å 

andra sidan att man inte behöver ha en diagnos för att få stöd. Kartläggningen 

ska fungera som utgångspunkt vid utformningen av de pedagogiska åtgärderna. 

När utredningen är färdig utmynnar den i ett beslut om huruvida eleven är i 

behov av särskilt stöd för att skapa förutsättningar för att nå kunskapskraven 

eller om sådant behov saknas.  

Om utredningen visar att en elev är i behov av särskilt stöd ska ett 

åtgärdsprogram upprättas. Programmet ska innehålla information om behovet 

av särskilt stöd och hur det ska tillgodoses. Det ska också framgå när åtgärderna 

ska följas upp och utvärderas, samt vem som är ansvarig för genomförandet.25 

Beslutet att upprätta ett åtgärdsprogram eller inte upprätta ett åtgärdsprogram 

är ett överklagbart beslut. Likaså är det ett överklagbart beslut i de fall 

insatserna enligt åtgärdsprogram avslutas.26  

Stöd i form av särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning eller anpassad 

studiegång anses vara av så pass ingripande karaktär att det kräver separata 

beslut av rektor.27 Överklaganden avseende särskilt stöd prövas av 

Skolväsendets överklagandenämnd, som är en domstolsliknande nämnd som 

besitter specialkompetens inom skolområdet.  

Särskilt stöd är en rättighet i skolformerna förskoleklass, grundskola, 

grundsärskola, specialskola, sameskola, fritidshem, gymnasieskola och 

gymnasiesärskola. Men när det gäller fritidshem saknas motsvarande 

kunskapskrav och behovet av stödinsatser kan bedömas i förhållande till barnets 

förutsättningar att tillgodogöra sig fritidshemmens syften. 

Överklagandenämnden har godtagit stödinsatser som avsåg elevens beteende 

och sociala samspel med övriga elever och skolpersonal.28  

För barn i förskolan är särskilt stöd inte en överklagbar rättighet som beskrivs 

ovan. Däremot ska barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt 

stöd i sin utveckling ges det stöd som deras speciella behov kräver även i denna 

skolform.29 

 
25 3:9 SkolL. 
26 28:16 SkolL. 
27 Prop. 2009/10:165 s. 292. 
28 ÖKN beslut 2013-08-28 dnr 2013:340.     
29 8:9 SkolL. 
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Eleven eller elevens vårdnadshavare ska få möjlighet att delta vid utformningen 

av åtgärdsprogrammet eller stödinsatserna.30 Det innebär att vårdnadshavare 

ska få insyn innan åtgärdsprogrammet är fastställt. Skolan är dock ansvarig för 

det pedagogiska innehållet och har möjlighet att upprätta ett åtgärdsprogram 

även om vårdnadshavare motsätter sig det.  

 

3.2 Bristande kunskaper om särskilt stöd  

Individstödet har ofta kontakt med uppdragsgivare vars barn inte får sina 

rättigheter tillgodosedda avseende stödinsatser. Det är ett återkommande 

problem att utredningarna och åtgärdsprogrammen är undermåliga – i vissa fall 

så undermåliga att de inte på något vis bidrar till att förbättra elevens situation. 

Vid andra tillfällen har det varit tydligt att åtgärderna inte har samband med de 

behov som identifierats i utredningen.  

En av de familjer som vi på Individstödet haft kontakt med är vårdnadshavarna 

till Sam.  

Till och med årskurs 5 gick Sam på en skola där stödinsatserna 

fungerade någorlunda bra. Det fanns pedagogiska rutiner och 

metoder som gjorde att utvecklingen kontinuerligt gick framåt.  

När Sam bytte skola i årskurs 6 försämrades stödet så mycket att Sams 

utveckling avstannades och hans befintliga förmågor försämrades. På 

den nya skolan valde man att bortse från de rutiner och metoder som 

visat sig fungera på hans tidigare skola. Trots att rektorn var medveten 

om att Sam inte skulle uppnå målen i årskurs 6 gjordes ingen ny 

utredning och inget åtgärdsprogram utarbetades.  

På skolan fanns en specialpedagog, men denne uttryckte att det inte 

fanns tid för Sam. Istället blev Sam tilldelad en elevassistent som 

saknade pedagogisk utbildning och som inte fick instruktioner i hur 

han skulle stötta Sam. Tiden i skolan spenderades mest med att rita 

och måla. 

Det var till slut vårdnadshavarna som blev tvungna att kräva att ett 

åtgärdsprogram upprättades för Sam. Vårdnadshavarna fick inte delta 

i utformningen och det fanns ingen utredning som låg till grund för 

insatserna. Åtgärdsprogrammet innehöll inga uppföljningsbara mål 

 
30 3:9, 8:9 SkolL. 
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och ingen tid för utvärdering. Rektorn bestämde att Sam inte skulle 

delta i undervisningen av vissa ämnen, utan att för den saken fatta 

beslut om anpassad studiegång.  

Vårdnadshavarna överklagade åtgärdsprogrammet. Skolväsendets 

överklagandenämnd (SÖ) upphävde åtgärdsprogrammet och 

återförvisade det till skolan. Överklagandenämnanden pekade på flera 

brister. Bland annat saknades en bedömning av hur det nya stödet 

skulle tillgodose Sams behov, vilka behov av stöd han hade i de olika 

ämnena samt mätbara mål i alla ämnen. 

Ett nytt åtgärdsprogram utarbetades, men även detta hade stora 

brister. Sams styrkor beskrevs inte och åtgärderna var otydliga. 

Vårdnadshavarna överklagade även detta åtgärdsprogram. Skolan 

valde då att inte skicka överklagandet vidare utan hävdade att 

programmet bara var ett utkast. Det nya åtgärdsprogrammet dröjde 

och när det väl kom var även det bristfälligt. 

Vårdnadshavarna överklagade igen och även den här gången 

återförvisades åtgärdsprogrammet till skolan för skyndsam 

komplettering. Bland annat kritiserades skolan för den pedagogiska 

utredningen, som var så bristfällig att den inte kunde ligga till grund 

för en bedömning om särskilt stöd och omöjlig att upprätta ett 

åtgärdsprogram utifrån. Eftersom Sam fortfarande inte fick 

stödinsatser som bidrog till utvecklingen fortsatte familjen att 

överklaga. De gjorde även en anmälan till Skolinspektionen. 

På Individstödet har vi erfarenhet av att processen med att utarbeta, förändra 

och utvärdera åtgärdsprogram kan ta lång tid. Om skolan försöker för länge med 

stödinsatser som inte fungerar finns det en överhängande risk att barnet 

hamnar alltmer efter. Skolan har ansvar att påbörja en pedagogisk utredning när 

stödinsatserna inte ger den förväntade effekten och ska inte dra ut på tiden i 

onödan. I Sams fall har det tagit åratal att ens få ett åtgärdsprogram på plats.   

I de fall rektorer har bristande kunskaper om åtgärdsprogram äventyras 

elevernas rätt till stöd. I exemplet ovan gav skolan uttryck för att 

vårdnadshavarnas krav kring åtgärdsprogrammet innebar att skolan fick lägga 

för mycket tid på pappersarbete istället för att hjälpa Sam. Vi anser att ett 

sådant förhållningssätt visar på bristande kompetens i att arbeta med särskilt 

stöd och gör det svårt att uppnå kvalitet och önskad effekt av insatserna.  
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Ett åtgärdsprogram med en pedagogisk utredning som klargör barnets 

förutsättningar och begränsningar ska vara ett effektivt redskap för att arbeta 

mot tydliga och mätbara mål. Om utvärdering görs kontinuerligt framgår det i 

ett tidigt skede vad som fungerar och inte fungerar, vilket väsentligt ökar 

möjligheten att ge barnet de stödinsatser som ger bäst effekt. 

Det grundläggande för att lyckas ge rätt stödinsatser är att se hur miljön ska 

utformas för att tillgodose barnets behov. Om skolmiljön inte fungerar kommer 

heller inte de pedagogiska insatserna att ge god effekt. På Individstödet har vi 

träffat uppdragsgivare vars barn blivit utmattade och fått svårt med 

koncentrationen på grund av den stökiga skolmiljön. Likväl som skolan har 

ansvar för att utveckla pedagogiska metoder som ger barnet förutsättningar att 

uppnå kunskapskraven är det deras ansvar att tillrättalägga skolmiljön utifrån 

barnets behov.  

Individstödets erfarenheter är att skolan tenderar att lägga fokus på bristande 

resurser och barnets oförmågor, istället för att fokusera på barnets styrkor och 

att skapa en tillgänglig miljö. Vi ser även hur skolan i många fall misslyckas med 

att inkludera elever. Exempelvis placeras elever ibland i andra lokaler och deltar 

inte i aktiviteter med de övriga barnen. Om det saknas en realistisk plan för hur 

barnets utanförskap ska brytas finns risken att barnet går igenom skolgången 

utan möjlighet till både kunskap och personlig utveckling. Detta sker även utan 

beslut om att enskild undervisning ska tillämpas. 

  

3.3 Konsekvenser av otillräckligt stöd  

Då det ofta är en långdragen process att få ett fungerande stöd på plats har 

många vårdnadshavare till slut hamnat i konflikt med skolan. Vårdnadshavare 

har en upplevelse av att känna sig maktlösa och att de tvingas lämna sina barn i 

en skolmiljö som har en negativ inverkan på barnet.   

Det är inte ovanligt att vårdnadshavare berättar att de inledningsvis intagit en 

mer ödmjuk och passiv roll av rädsla för att hamna i konflikt med skolan. När 

tiden går och barnen alltjämt har en undermålig skolsituation blir ofta 

vårdnadshavarnas krav på att skolan ska ta sitt ansvar mer explicita. Otillräckliga 

stödinsatser får därför inte bara som konsekvens att barnet inte uppnår 

utveckling och kunskapsmål, utan riskerar också att leda till konflikter mellan 

skolan och vårdnadshavarna.  
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Lucas har flera olika funktionsnedsättningar som inneburit att han har 

stort behov av stödinsatser. Redan i förskolan fick han en egen 

elevassistent som följde honom genom dagen. När han skulle börja 

skolan var stödbehovet därmed känt. Rektorn på skolan gjorde ingen 

utredning, utan bedömde utan motivering att det inte längre fanns 

något behov av stöd.  

Vårdnadshavarna påtalade tidigt för skolan att Lucas behövde stöd för 

att uppnå kunskapsmålen, men ingenting hände. De misstänkte att 

han hade dyslexi och försökte få till stånd en utredning gällande det, 

men fick inget gehör. Mellan vårdnadshavarna och rektorn uppstod 

allt fler konflikter. 

När vårdnadshavarna tog kontakt med Individstödet fick de 

information om skolans ansvar att utreda behoven om särskilt stöd 

och åtgärdsprogram. Det var vid det laget tydligt att Lucas inte skulle 

uppnå kunskapskraven i årskurs 3 i något ämne. Trots detta var inga 

extra anpassningar tillsatta och ingen pedagogisk utredning hade 

påbörjats. Rektorn påtalade flera gånger att Lucas borde gå i särskola. 

När vårdnadshavarna fick mer information om skolans skyldigheter 

kunde de ställa krav på skolan att utreda Lucas stödbehov. Efter de 

framförda kraven utarbetade skolan ett åtgärdsprogram som 

vårdnadshavarna fick ta del av först när det var färdigt.  

Åtgärdsprogrammet var mycket undermåligt och överklagades därför 

av vårdnadshavarna. Skolväsendets överklagandenämnd återförvisade 

åtgärdsprogrammet och gav skolan skarp kritik gällande skolans 

utredning och åtgärdsprogram, samt poängterade vikten av en 

välfungerande dialog med vårdnadshavarna. 

Åtgärdsprogrammen har därefter fortsatt att vara undermåliga och 

har överklagats och återförvisats till skolan. I årskurs 4 kopplades 

elevhälsoteamet och specialpedagogen in. Vårdnadshavarna ordnade 

själva så att Lucas fick genomgå en dyslexiutredning, som visade att 

Lucas hade dyslexi.  

När stöd sattes in utvecklades Lucas i en snabbare takt, men på grund 

av den utdragna processen hade han hamnat så långt efter att det 

pedagogiska stödet var otillräckligt. Rektorn framförde då att det inte 
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fanns skäl att prova ytterligare stöd, eftersom Lucas inte skulle lyckas 

bättre för det.   

Vårdnadshavarna i exemplet ovan har fortsatt att kämpa för sonens skolgång. 

De har överklagat åtgärdsprogram och gjort anmälan till Skolinspektionen. 

Många av de vårdnadshavare som kontaktar Individstödet har försökt göra allt 

de kan för att hjälpa sitt barn till en bättre skolsituation. Det är vanligt att de inte 

känner sig lyssnade på och upplever att skolan mest ser dem som besvärliga och 

gnälliga.  

En av konsekvenserna när kommunikationen mellan skolan och 

vårdnadshavarna fungerar dåligt är att barnet riskerar att få ett sämre stöd. En 

konflikt mellan vårdnadshavare och skola kan tidigt påverka barnet och ge en 

negativ syn på skolan som påverkar motivationen. Skolan ska ha kompetensen 

och ansvaret över de pedagogiska insatserna, men vårdnadshavarnas erfarenhet 

och kunskap bör vara en ovärderlig tillgång för att utveckla stödinsatser som 

bättre tillvaratar elevens egna resurser utifrån reella förutsättningar.  

Våra uppdragsgivare har ofta en upplevelse av att skolan har en bristande 

kompetens vad gäller barn med funktionsnedsättning. På Individstödet ser vi 

även att det ofta saknas kunskap och förståelse kring hur det är att vara 

vårdnadshavare till ett barn som behöver stödinsatser. Vårdnadshavare som vi 

träffar känner frustration och maktlöshet, både över sitt barns skolsituation och 

över konflikten med skolan.  

När vårdnadshavarna ser att deras barn inte får det stöd som behövs och att 

barnet i många fall upplever utanförskap i skolsituationen behöver de mötas av 

personal som har kompetens kring deras utsatthet. Om skolan klarar att 

inkludera vårdnadshavarna och upprätta en respektfull och ödmjuk dialog är det 

också mer sannolikt att vårdnadshavarna känner större tillit till skolans 

pedagogiska bedömningar. 
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4. Mottagagande i grundsärskola och gymnasiesärskola   
Bland Individstödets uppdragsgivare råder det ofta delade meningar om 

huruvida barn med funktionsnedsättning ska gå kvar inom den ordinarie 

grundskolan, gå i grundsärskolan, gå som integrerad elev eller genomföra sin 

skolgång på så kallade resursskolor efter beslut om särskild undervisningsgrupp.  

De vårdnadshavare vi möter på Individstödet beskriver ofta att grundskolan 

misslyckats med såväl stödinsatser som bemötande. Många upplever till och 

med att skolsituationen riskerar att psykiskt skada deras barn. Individstödet 

anser att skolans hantering och ignorering av barnens behov av särskilt stöd för 

att klara av eller ens förstå undervisningen genom hela skolgången riskerar att 

ge barnen en bestående känsla av att vara värdelösa. Det dåliga självförtroendet 

som det skapar är något de tar med sig in i vuxenlivet. 

 

4.1 Om grundsärskola och gymnasiesärskola 

Grundsärskola och gymnasiesärskola är skolformer som är utformade för elever 

som på grund av utvecklingsstörning inte kommer att uppnå kunskapskraven 

inom skolformerna grundskola och gymnasieskola. Utbildningen syftar till att 

bidra till personlig utveckling och att stärka eleven att utifrån sina egna 

förutsättningar förberedas för ett aktivt deltagande i samhällslivet.31 

Undervisningen bedrivs likt i grundskolan i ämnen men kan även utgå från 

ämnesområden.  

För de elever som inte kan tillgodogöra sig undervisningen i ämnen finns 

träningsskola. Det är en särskild inriktning inom grundsärskolan som syftar till att 

stimulera eleven till personlig utveckling.32  

Det är hemkommunen som är ansvarig för frågan om tillhörighet och 

mottagande i grundsärskolan. Rektorer ska hålla kommunen informerad i de fall 

då barn eller elev kan komma att tillhöra grundsärskolans målgrupp.33  

En förutsättning för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskolan är att 

eleven tillhör den målgrupp som skolformerna är anpassad för. Målgruppen 

utgörs av elever som har utvecklingsstörning eller har en betydande och 

bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av förvärvad 

 
31 11:2, 18:2 SkolL. 
32 11:2 11:3 SkolL. 
33 7:5 st 2 SkolL. 
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hjärnskada.34 Eleven ska även sakna förutsättningar att klara kunskapskraven i 

grundskolan på grund av sin funktionsnedsättning.   

Beslut om mottagande i grundsärskolan fattas av hemkommunen och föregås av 

en utredning av målgruppstillhörighet.35 Utredningen ska innehålla en 

pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk och en social bedömning och ske i 

samråd med vårdnadshavare. Skolverket menar att utredningen genom sina 

delar ska fastställa grundkriterierna och utesluta andra förklaringar till att 

kunskapskraven inte uppnås.36  

Vårdnadshavarna spelar en viktig roll i utredningens genomförande då flera 

moment kräver deras samtycke. Skolan ska dock ha barnets bästa som 

utgångspunkt och är skyldiga att anmäla till socialnämnden om de misstänker 

missförhållanden.37 Vidare ska elevens åsikter och inställning tillmätas betydelse 

i förhållande till barnets ålder och mognad, vilket innebär att eleven vid en viss 

tidpunkt själv kan samtycka till placering på särskolan. I ärenden enligt skollagen 

kan talan föras av den som är 16 år och även den som inte fyllt 16 år har rätt att 

göra en ansökan till gymnasiesärskolan självständigt.38 

Det finns ingen anpassad omsorg och utbildning liknande grundsärskolan för 

förskola eller förskoleklass. Både förskola och förskoleklass ska inom ramen för 

skolformen anpassas till barnens individuella förutsättningar. Utredning för ett 

framtida mottagande i grundsärskola kan dock påbörjas både i förskola eller i 

förskoleklass. Om det finns särskilda skäl kan hemkommunen besluta om 

uppskjuten skolplikt för barn som tillhör grundsärskolans målgrupp. Detta 

innebär att barnet går direkt från förskolan till grundsärskola utan att gå i 

förskoleklass.39  

Byte av skolform kan ske på försök för fall då förutsättningarna är uppfyllda men 

där vårdnadshavarna är tveksamma. Mottagande i grundsärskola på försök bör 

ske restriktivt och enbart i de fall där det är sannolikt att ett permanent 

skolformsbyte är aktuellt. En förutsättning för mottagande på försök är att de 

berörda huvudmännen är överens. Samma möjlighet till mottagande på försök 

finns inte för mottagande i gymnasiesärskolan.40 

 
34 29:8 SkolL. 
35 7:5 SkolL. 
36 SKOLFS 2018:251 version med kommentarer s. 20. 
37 29:13 SkolL, 14:1 SoL. 
38 29:12 SkolL. 
39 7:4,10,11a,11b SkolL. 
40 7:8 SkoL. 
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Som framgår ovan krävs som huvudregel vårdnadshavarnas medgivande i 

samband med beslut om utredning och mottagande i grundsärskola. 

Vårdnadshavaren kan således väja att eleven ska gå i grundskola även om 

förutsättningarna för grundsärskola är uppfyllda. Hemkommunen kan dock, om 

det föreligger synnerliga skäl, gå emot vårdnadshavarnas vilja. Vilka 

omständigheter det kan vara fråga om exemplifieras varken i skollag eller 

förarbeten. Det framgår dock att möjligheten att fatta beslut om grundsärskola 

mot vårdnadshavarens vilja är högst begränsad.41 Förutom att det ska vara 

uppenbart att eleven inte har förutsättningar att klara grundskolans utbildning 

ska det vara oförenligt med barnets bästa att eleven fortgår sin utbildning inom 

grundskolan.42  

Elever kan integreras mellan vissa skolformer. Detta innebär att elev som tillhör 

grundskolan kan få sin utbildning inom grundsärskolan eller motsvarande att en 

elev som tillhör grundsärskolan kan få sin utbildning inom grundskolan. Elevens 

utbildning följer då regelverket som styr dennes ursprungliga skolform.  

Integrering kan vara en möjlig lösning i de fall huvudmännen är överens och 

vårdnadshavare godkänner det.43 Skolinspektionen har uttalat sig i en sådan 

situation och har gett kritik för att denna möjlighet sällan beaktats. De skriver: 

”Om detta bedöms vara det bästa för X har huvudmannen därtill, utifrån barnets 

bästa, ett ansvar för att verka för att detta kommer till stånd.”44 

 

4.2 Uteblivet stöd som påtryckning för byte till grundsärskola 

På Individstödet möter vi vårdnadshavare vars barn inte når kunskapsmålen och 

där stödinsatserna inte alltid leder till utveckling. I det fall barnet har en 

intellektuell funktionsnedsättning kan det vara aktuellt med grundsärskola, men 

som framgår av regelverket behöver funktionsnedsättningen inte alltid leda till 

byte av skolform.  

I exemplet nedan är vårdnadshavarna tydliga med att de inte ser grundsärskola 

som ett alternativ. Trots detta utövar rektorn kontinuerligt påtryckning för att få 

barnet förflyttat till grundsärskolan.  

 
41 7:5 SkolL. 
42 Prop. 2009/10:165 s. 389.    
43 7:9 SkolL. 
44 Skolinspektionen Dnr SI 2019:6071. 
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Vårdnadshavarna till Tom blev oroliga då de såg att han inte 

utvecklades eller över huvud taget närmade sig skolans mål. De hade 

haft många möten där de försökt förmå skolan att utarbeta 

stödinsatser. Rektorn var dock av uppfattningen att Tom inte hade 

förmågan att utvecklas i den nuvarande skolmiljön och att han inte 

skulle komma att klara grundskolan. 

För vårdnadshavarna var särskolan inte ett alternativ. De var 

övertygade om att Tom skulle kunna utvecklas om han fick rätt stöd. 

Dessutom trivdes Tom bra i skolan och socialt fungerade allt väl. Att 

byta skola skulle innebära en lång resväg och rycka Tom ifrån den 

kontext som han kände till och var trygg i. Förutom att allt skulle bli 

nytt och okänt för honom skulle han också gå miste om de 

väletablerade relationer han hade med klasskamraterna på fritiden. 

Rektorn utövade påtryckning om att en psykologisk basutredning 

skulle göras. Eftersom rektorn vid flera tillfällen uttryckt att hon ansåg 

att Tom skulle gå i särskolan var vårdnadshavarna oroliga för vad 

utredningen skulle användas till. De kände ingen tillit till rektorn och 

befarade att hon skulle gå emot deras vilja och placera Tom i 

särskolan. Någon pedagogisk utredning hade skolan inte gjort och det 

saknades stödinsatser som utgick ifrån Toms förutsättningar. 

Som huvudregel gäller att vårdnadshavarna har rätt att välja skola till sitt barn, 

oavsett barnets funktionsnedsättning. I Toms fall hade skolan brustit på flera 

punkter vad gäller både utredning och stödinsatser. Att skolan fortsatte att 

utöva påtryckning på vårdnadshavarna, trots att de tydligt uttryckte att de inte 

önskade att sonen skulle byta skolform, försvårade inte bara samarbetet mellan 

hemmet och skolan, utan medförde också att Tom kom allt längre ifrån att 

utvecklas i skolan då det inte sattes in något stöd.  

Vissa av våra uppdragsgivare är tveksamma till alternativet grundsärskolan då 

det kan få stor påverkan på barnets framtida valmöjligheter. Det kan även röra 

sig om att vårdnadshavarna är ovilliga att låta utreda och diagnostisera barnet 

alltför tidigt eller att de upplever att beslutet leder till stigmatisering. Det är 

därför viktigt att skolan undersöker alla möjligheter att ge stödinsatser innan 

överflyttning kommer på tal. Detta borde gälla särskilt i de fall då 
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vårdnadshavarna motsätter sig beslutet och i de fall då det finns tveksamheter 

om huruvida en elev kommer att klara grundskolan.  

Som framgår ovan borde det vara orimligt att skolan framhärdar i att 

skolformsbyte är det enda alternativet då deras möjlighet att genomdriva ett 

sådant beslut emot vårdnadshavarnas samtycke är mycket begränsade. Fokus 

från skolans sida borde istället vara att skapa en skolsituation där Tom har en 

möjlighet att utvecklas efter bästa förmåga, även om kunskapskraven inte 

kommer att uppfyllas.  
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4.3 Brister i information och kommunikation  

På Individstödet möter vi också vårdnadshavare som vill att deras barn ska tas 

emot i grundsärskolan men som nekas. Det kan handla om elever som ligger på 

gränsen för att tillhöra målgruppen och därför har det svårt i grundskolan. Det 

kan även vara så att vårdnadshavarna menar att det råder så stora brister kring 

både stödinsatser och bemötande i grundskolan att de hellre önskar att deras 

barn får en skolgång där de bemöts utifrån sina egna förutsättningar.  

I exemplet nedan har barnet ännu inte börjat skolan och vårdnadshavarna vill 

att hon redan från skolstarten ska mottagas i grundsärskolan. 

När Ella var fem år var hon fortfarande inte färdigdiagnostiserad. Flera 

diagnoser samspelade. Bland annat var hon bedömd att ha en 

utvecklingsförsening. Vårdnadshavarna hade sökt uppskov i 

förskoleklass och fått det beviljat eftersom det pågick en utredning 

om Ellas kognitiva förmågor. När utredningen var klar kunde 

diagnosen utvecklingsstörning inte fastställas då man menade att den 

ojämna funktionsnivån kunde ha sin förklaring i andra 

funktionsnedsättningar. Det var sålunda inte fastställt att Ella tillhörde 

särskolans målgrupp. 

Vårdnadshavarnas tilltro till utredningen var låg. De ville att en ny 

utredning skulle göras i god tid innan skolstarten så att det blev 

klargjort vilken skolform som var rätt för Ella. Vårdnadshavarna var 

övertygade om att Ella hade en utvecklingsstörning och ansåg att hon 

borde gå i grundsärskola. 

Många SIP-möten hade anordnats för att prata om Ellas behov, men 

trots vårdnadshavarnas oro inför skolstarten fattades inga besked om 

framtiden. Om Ella inte fick diagnosen utvecklingsstörning var 

vårdnadshavarna rädda för att hon åtminstone i ett inledningsskede 

skulle komma att placeras i grundskolan.  

Ella var en självsäker liten tjej, men hon hade fortfarande blöja och 

behövde hjälp med det mesta. Vårdnadshavarna var väl medvetna om 

hur utsatthet på kort tid kan påverka och förstöra den egna 

självkänslan. De såg en risk för att Ella skulle komma att råka illa ut 

inom den ordinarie grundskolan. 
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Det ligger i sakens natur att det är problematiskt att diagnosticera barn. Dels kan 

det som i exemplet ovan finnas flera diagnoser som samspelar. Barn utvecklas 

dessutom kontinuerligt och det kan vara svårt att avgöra i vilken riktning 

utvecklingen går. Något som är bekymmersamt i exemplet ovan är att brister i 

information och kommunikation leder till oro och dåligt förtroende. 

Vårdnadshavarna saknade tilltro till de ansvarigas agerande och kunde inte 

känna tillit till att barnets bästa skulle beaktas vid beslut om skolform. 

Även om Ellas diagnos inte var fastställd borde det vara möjligt att trygga 

vårdnadshavarna i att utgångspunkten kommer vara barnets bästa när beslut 

om skolform tas. Ett barn som exempelvis måste ha hjälp med att byta blöja, klä 

på sig och äta kommer att få det svårt i grundskolan. Det är problematiskt att 

vårdnadshavarna ska behöva oroa sig för att placering i grundskola över huvud 

taget kan bli aktuellt. De ansvariga borde även beaktat och informerat om 

möjligheten till integrering i grundsärskolan, oavsett om Ella fick diagnosen 

utvecklingsstörning eller inte.  

Det är bekymmersamt att vårdnadshavare emellanåt ser grundsärskolan som ett 

alternativ enbart på grund av grundskolans misslyckande i att bemöta barn med 

funktionsnedsättning. När det finns behov av stödinsatser och anpassningar i 

skolmiljön ska vårdnadshavaren vara trygg med att grundskolan ordnar vad som 

krävs. Om vårdnadshavaren önskar byta skolform för att det saknas kunskap om 

funktionsnedsättningar och barnet inte bemöts utifrån sina egna förutsättningar 

är det ett stort misslyckande från skolans sida. 
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5. Hemmasittare  
I Individstödets arbete med familjer vars barn har en problematisk skolgång är 

en vanlig konsekvens ökad frånvaro från undervisningen. Orsaken till frånvaron 

kan vara att elevens skolsituation inte är anpassad utifrån elevens 

förutsättningar.   

Flera vårdnadshavare som har varit i kontakt med Individstödet upplever att 

skolan tenderar att främst fokusera på frånvaron och vårdnadshavarnas ansvar, 

och i mindre grad på den bristande skolmiljön. Det finns även en upplevelse av 

att skolor i allt högre utsträckning gör orosanmälningar till socialtjänsten.  

     

5.1 Om upprepad eller långvarig frånvaro 

Barns rätt till utbildning innebär samtidigt en skyldighet för elever att delta i 

undervisningen. Denna skyldighet uttrycks i skollagen som att elever har en 

skolplikt.45 En elev får därmed inte utebli från undervisningen utan giltigt skäl. 

Ansvaret för att skolplikten uppfylls är delat på vårdnadshavare, huvudman samt 

hemkommunen.46  

Giltig frånvaro kan enligt Skolverket vara frånvaro på grund av sjukdom eller 

läkarbesök som är bekräftat av vårdnadshavare. Det kan också handla om att 

rektorn i förväg har beviljat ledighet eller fattat beslut om befrielse från 

undervisning i ett visst ämne.47 Att en vårdnadshavare har sjukanmält en elev 

innebär dock inte att skolan måste betrakta frånvaron som giltig, eftersom 

skolan har möjlighet att göra en självständig bedömning av frånvaron.48  

Om en elev utan giltiga skäl uteblir från undervisningen ska rektorn som 

huvudregel informera vårdnadshavarna samma dag.49 I situationer där en elev 

har en upprepad eller långvarig frånvaro ska detta skyndsamt utredas av 

rektorn.50 För utredningsskyldigheten saknar det betydelse om frånvaron är 

giltig eller ogiltig. Som upprepad frånvaro har skolinspektionen utgått från 

frånvaro som överstiger 5 % under två månader och som långvarig frånvaro 

avses att eleven är helt frånvarnade i en månad.51  

 
45 7:2 SkolL. 
46 7:20-22 §§ SkolL. 
47 SKOLFS 2012:34 version med kommentarer s 15. 
48 Skolinspektionens beslut 2013-06-12, dnr 41-2013:2848.    
49 7:17 SkolL. 
50 7:19 a SkolL. 
51 Omfattande ogiltig frånvaro i Sveriges grundskolor, skolinspektionen, publicerad 2016-06-15. 
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Vid en utredning om frånvaro ska i möjligaste mån orsakerna till frånvaron 

framgå och utgångspunkten bör vara skolrelaterade orsaker. Det ska beaktas om 

det finns behov av utredning om särskilt stöd, eftersom det kan vara så att 

frånvaron indikerar att eleven inte uppnår kunskapskraven.52   

Enligt Skolverket kan orsaker till frånvaro även handla om brister i bemötande 

från lärare eller annan personal eller att eleven har tappat förtroendet för 

skolan. Även organisatoriska faktorer framhålls som bidragande orsaker till hög 

frånvaro, till exempel låg grad av lärarkontakt, håltimmar, lärarbyten eller brister 

i lärandemiljön.53  

I samband med en utredning om frånvaro kan det även finnas skäl till att utreda 

om eleven har utsatts för kränkande behandling.54 Många utredningar redogör 

både för skolrelaterade orsaker och sociala orsaker till frånvaron. Elevhälsan ska 

vara delaktiga i utredningen och den ska genomföras i samråd med eleven och 

dennes vårdnadshavare.55  

När en utredning om frånvaro har påbörjats ska rektorn även informera sin 

huvudman.56 Samtliga parter har ett långtgående ansvar för att säkerställa 

elevens rätt till utbildning samt följsamheten mot skolplikten. Hemkommun har i 

princip ingen möjlighet att undandra sig ansvar, utan är skyldiga att vidta de 

åtgärder som krävs. Vid behov bör hemkommunen samverka med relevanta 

myndigheter så som hälso- och sjukvård, socialtjänst eller polis. En sådan 

samverkan förutsätter som huvudregel samtycke från elev eller 

vårdnadshavare.57  

I de fall vårdnadshavarna inte anses medverka till att eleven fullgör sin skolplikt 

har hemkommunen möjlighet att förelägga vårdnadshavarna att fullgöra sina 

skyldigheter att försöka förmå eleven att återvända till skolan. Ett sådant 

föreläggande kan även vara förenat med ett vite.58 Då detta är en mycket 

ingripande åtgärd så menar Skolverket att det är viktigt att ett vitesförläggande 

inte utfärdas förrän alla tänkbara ansträngningar har gjorts för att finna en 

lösning på frivillig väg.59  

 
52 7:19 a st 2 SkolL. 
53 SKOLFS 2012:34 version med kommentarer s 22. 
54 6:10 SkolL. 
55 7:19 a SkolL. 
56 7:19a SkolL. 
57 7:21 SkolL. 
58 7:23 SkolL. 
59 SKOLFS 2012:34 version med kommentarer s 19. 
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Enligt förarbetena ska vitesföreläggandet utformas på ett sådant sätt att det blir 

tydligt för elevens vårdnadshavare exakt vad hon eller han ska göra och vid 

vilken tidpunkt detta senast ska ske. Vitesföreläggandet bör alltid utformas så 

att det finns en möjlighet för vårdnadshavaren att fullgöra sin skyldighet.60 Ett 

sådant föreläggande kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Det innebär att 

den som fått ett negativt beslut har rätt att överklaga till förvaltningsrätten och 

begära att få det ändrat i enlighet med sitt önskemål.  

Vid misstanke om att ett barn eller en elev far illa är skolan skyldiga att göra en 

orosanmälan om detta till socialnämnden. En upprepad eller långvarig frånvaro 

från skolan är något som kan anses vara en indikation på missförhållanden i 

hemmet.  

 

 

  

 
60 Prop. 2009/10:165 s 343. 
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5.2 Otillgänglig skolmiljö  

På Individstödet kommer vi ofta i kontakt med vårdnadshavare där barnet har 

hög frånvaro. Brister i skolan är en vanlig orsak till barnens frånvaro.  

Våra medlemsföreningar Autism- och Aspergerföreningen Distrikt Göteborg och 

Attention Göteborg har vid flera tillfällen påtalat de svårigheter som barn med 

neuropsykiatriska diagnoser möter i skolan. I Attentions rapport Ingen undrar 

varför hon inte kommer till skolan ger vårdnadshavare sin beskrivning av hur 

skolan arbetar för att öka skolnärvaron.61 Vårdnadshavarna anger att största 

skälen till frånvaron är bristande stöd i undervisningssituationen, otillräckliga 

kunskaper, för högt ställda krav i skolan kontra barnets förmåga, bristande stöd i 

sociala situationer och psykisk ohälsa. 

Drygt 71 % av vårdnadshavarna i rapporten uppger att det tog minst en månad 

och ibland mer än ett halvår innan stödinsatser sattes in efter att frånvaron 

uppmärksammats. Närmare 75 % ansåg att stödinsatserna som gavs var av mer 

generell karaktär och inte grundade på en analys av det enskilda barnets behov. 

Det innebär att det i många fall finns åtgärdsprogram, men att stödinsatserna 

inte är lämpliga.  

Det finns även situationer där det förekommit frånvaro under lång tid och det 

helt saknas insatser från skolans sida. I exemplet nedan tog vårdnadshavarna 

kontakt med Individstödet och fick först då reda på att skolan är skyldiga att ge 

extra anpassningar och göra en utredning angående särskilt stöd i de fall en elev 

riskerar att inte uppnå kunskapskraven. 

När Elias gick i årskurs 9 riskerade han att inte uppnå kunskapsmålen. 

Under långa perioder i högstadiet hade han varit hemmasittare. Trots 

det saknades det utredning om särskilt stöd och åtgärdsprogram. Den 

enda insats som gjorts var att Elias befriats från vissa ämnen.  

Vårdnadshavarna hade inte fått ta del av beslutet gällande Elias 

anpassade studiegång. Under hela högstadiet fick de heller ingen 

information från skolan om vilka rättigheter Elias hade. De hade 

försökt samarbeta med skolan, men upplevde att det inte resulterade 

i någon förbättring i Elias skolsituation. Relationen mellan 

vårdnadshavarna och skolan var konfliktfylld och den förvärrades 

ytterligare efter att de påtalat skolans skyldigheter.  

 
61 Ingen undrar varför hon inte kommer till skolan, 2020-01-10 
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När grundskolan närmade sig sitt slut gav vårdnadshavarna upp 

hoppet om att lyckas nå fram till rektorn. De slutade ha möten med 

skolan eftersom de förslag på åtgärder som togs fram ändå inte 

efterlevdes. Varje löfte om förändring gav Elias hopp och när det 

sedan inte infriades blev han alltmer besviken och omotiverad. 

Konsekvensen blev ökad frånvaro och att kunskapskraven inte 

uppnåddes. 

Individstödet har varit i kontakt med många familjer där barnets frånvaro har 

ökat gradvis på grund av en dåligt fungerande skolmiljö. Det kan både handla 

om att den fysiska miljön är otillgänglig eller undermålig och att pedagogiken 

inte är anpassad efter elevens behov.  

Ofta anser skolor att de är oförmögna att utreda orsakerna till frånvaron så 

länge eleven inte kommer tillbaka till skolan. Samtidigt mår eleverna och deras 

familjer allt sämre av pressen att tvingas delta i sammanhang som kan vara 

direkt nedbrytande. I vissa fall går eleverna till och med tillbaka i sin 

kunskapsutveckling i skolan. Att hitta en fungerande lösning kan därför vara en 

långdragen process.  
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6. Skolskjuts  
På Individstödet kommer vi ofta i kontakt med familjer som på grund av 

förälderns eller barnets funktionsnedsättning har stödbehov i samband med 

transporter. Frågan är mer aktuell än någonsin sedan ansvaret för skolskjuts 

flyttades från de tio stadsdelarna till grundskoleförvaltningen. Staden fick då 

gemensamma riktlinjer som i vissa fall resulterade i en hårdare bedömning. 

Omställningen har kommit att få negativa konsekvenser för många av våra 

uppdragsgivare.  

 

6.1 Om skolskjuts  

I en del fall har elever rätt till kostnadsfri skolskjuts. Det är hemkommunen som 

är ansvarig för att skolskjutsen anordnas. Rätten till kostnadsfri skolskjuts 

omfattar skolformerna grundskola, grundsärskola och grundsärgymnasium.62 

Om en elev har ansökt om skolskjuts ska beslutet fattas efter en individuell 

behovsprövning. Kommunens beslut ska tas med hänsyn till avståndet mellan 

hemmet och skolan samt trafikförhållandena på den aktuella sträckan. 

Trafikförhållanden ska vara sådana att eleven ska kunna ta sig till och från skolan 

på ett säkert sätt oavsett hur lång färdvägen är. Det kan vara fråga om oupplysta 

vägar, högt trafikbelastade vägar eller hög hastighetsgräns. Bedömningen av 

trafikförhållandena sker i förhållande till elevens ålder och mognad.   

Lagen anger inte hur långt avståndet mellan hemmet och skolan ska vara för att 

eleven ska ha rätt till skolskjuts. Många kommuner följer en schablon som 

vanligtvis framgår av kommunens reglementen eller riktlinjer. I Göteborgs Stads 

riktlinjer anges att avståndet mellan hem och skola ska vara minst två kilometer 

för elever i förskoleklass upp till årskurs 3, tre kilometer för elever i årskurs 4–6 

och fyra kilometer för elever i årskurs 7–9. För att beviljas skolskjuts måste det 

saknas kollektivtrafik eller finnas individuella förhållanden som medför att 

kollektivtrafiken inte kan utnyttjas.  

Vid prövningen ska kommunen utgå från elevens individuella förutsättningar 

både i fråga om ålder, mognad och eventuell funktionsnedsättning. Dessa 

 
62 9:15b, 10:32, 11:31 SkolL. För elever i gymnasium, sameskola och specialskola gäller andra förutsättningar för 
transport och de behandlas inte i denna rapport. 
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faktorer ska sedan sättas i relation till elevens möjlighet att på ett säkert sätt ta 

sig till och från skolan.63  

Hänsyn ska även tas till annan särskild omständighet som påtalas av eleven. 

Begreppet ”annan särskild omständighet” kan innebära ytterligare en möjlighet 

för kommunen att göra en helhetsbedömning av omständigheterna i det 

enskilda fallet. Det innebär också att kommunen vid prövningen måste ta 

hänsyn till åberopanden om särskild omständighet från elevens sida.64 

Kommunen ges därmed en möjlighet att beakta omständigheterna i det enskilda 

fallet och kan bevilja skolskjuts även när förutsättningarna avseende färdvägens 

längd eller trafikförhållanden inte uppfylls. Annan särskild omständighet kan 

eventuellt åberopas när det gäller funktionsnedsättning av mer kortvarig 

karaktär.  

Skolskjuts under ovanstående förutsättningar blev en rättighet i och med 

införandet av nu gällande skollag. Behovsprövningen är däremot i stort 

oförändrad i förhållande till tidigare gällande regelverk. Skillnaden från tidigare 

är att besluten numera är överklagbara genom förvaltningsbesvär. Syftet med 

förändringen var att öka likvärdigheten och att stärka elevens ställning.65  

Rätten till skolskjuts enligt ovanstående förutsättningar gäller då eleven väljer 

att gå på den av hemkommunen anvisade skolan. Elever som valt annan skola än 

den anvisade ska få skolskjuts om kommunen kan anordna detta utan att det 

innebär organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. En ekonomisk svårighet 

innebär enligt rättspraxis en merkostnad för kommunen.66 Vad som utgör en 

organisatorisk svårighet är mer oklart.  

Vid bedömningen om huruvida beviljande av skolskjuts innebär organisatoriska 

eller ekonomiska svårigheter för kommunen kan kommunen utgå från en 

jämförelse med vilken skyldighet och vilka kostnader kommunen hade haft om 

samma elev gått på anvisad skola.67 Däremot finns det inget krav från skolan att 

redovisa på vilket sätt det innebär organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. 

En elev som går kvar i en skolform som inte fungerar och som inte uppnår målen 

 
63 Ex. 10:32  1 st SkolL.  
64 RÅ 1993 ref 77. 
65 Prop. 2009/10:165 s. 381, 741. 
66 HFD 2013 ref 77. 
67 Prop. 2009/10:165 s. 741 
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kommer med säkerhet att bli mycket kostsam och ge ”organisatoriska 

svårigheter” även på den nuvarande skolan. 

En elev som väljer fristående skola i annan kommun har ingen rätt till 

skolskjuts.68 Vidare har elever ingen rätt till skolskjuts till och från fritidshem 

även om vistelsen sker i anslutning till skoldagen. Däremot kan elever som har 

rätt till LSS-resor på grund av sin funktionsnedsättning få resor till och från 

fritids. 

Kommunen är bunden av likställighetsprincipen, som innebär att kommuner ska 

behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. 

Kommuner har möjlighet att bevilja skolskjuts i vidare mån än lagen kräver, men 

det måste i så fall ske på lika villkor för kommuninvånarna.69  

Det framgår inte av lagen i vilka fall en funktionsnedsättning hos barnet ger rätt 

till skolskjuts. Det finns heller inte uttryckt vilken funktionsnedsättning det ska 

vara fråga om eller i vilken omfattning den ska påverka eleven. Av rättspraxis 

framgår dock att funktionsnedsättningen ska ha en viss varaktighet.70  

Funktionsnedsättningen ska tas särskilt i beaktande i den individuella 

behovsbedömningen av elevens förutsättningar att ta sig till och från skolan.  

Exempelvis fick en tioårig elev med hörselnedsättning avslag på skolskjuts. 

Eleven överklagade och fick rätt i domstol. Förvaltningsrättens bedömning var 

att det inte kunde anses trafiksäkert att gå på en oupplyst mindre landsväg. I 

målet ansågs inte synen kunna kompensera hörseln avseende förmåga att 

lokalisera annalkande fordon.71  

 

6.2 Om skolskjuts i de fall eleven har en funktionsnedsättning 

Många av de som söker stöd hos Individstödet är vårdnadshavare vars barn har 

en funktionsnedsättning. Återkommande är de berättelser om att skolan saknar 

såväl resurser som kunskap att anpassa och tillgängliggöra undervisningen 

utifrån barnets behov. Det är då vanligt att vårdnadshavarna undersöker 

möjligheterna att byta till en skola som bättre kan tillgodose deras barns behov. 

Även om de lyckas hitta en skola som tar emot deras barn kan transportvägen 

till och från skolan utgöra ett oöverstigligt hinder då de nekas skolskjuts. 

 
68 9:21a, 10:40, 11:39 § SkolL. 
69 2:3 kommunallagen (KL). 
70 Ex. Kammarrätten i Göteborg 1990-10-16, mål nr 3899-90.  
71 Förvaltningsrätten i Göteborg 2012-10-04, mål nr 10351-12 
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Det finns få skolor som är anpassade till barn med särskilda behov och många 

gånger anvisar inte kommunen till den bäst lämpade skolan. Flera familjer som 

haft kontakt med Individstödet har nekats skolskjuts med hänvisning till att 

detta skulle innebära ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för 

kommunen.  

Göteborgs Stads riktlinjer för skolskjuts kan som i exemplet nedan medföra att 

det endast är de vårdnadshavare som har resurser och tid att själva köra sina 

barn till skolan som kan tillvarata möjligheten att välja den lämpligaste skolan för 

sina barn. 

Milla utreddes i förskoleåldern och blev diagnostiserad med 

neuropsykiatriska diagnoser. Hon placerades på en av Göteborgs 

största skolor. Redan i förskoleklass blev det tydligt att Milla hade 

mycket svårt att hantera skolmiljön. Trots att hon så småningom 

placerades i en mindre särskild undervisningsgrupp på samma skola 

förbättrades inte hennes skolsituation. 

Emellanåt fick hon egen elevassistent, men dessa saknade helt 

pedagogisk utbildning. Under de fyra första skolåren uppnådde Milla 

inte kunskapsmålen. Efterhand deltog hon alltmer sällan i 

undervisningen. Skolan anmälde vårdnadshavarna till socialtjänsten 

med anledning av den höga frånvaron – en utredning som senare 

lades ner – men vidtog för egen del inga åtgärder för att bryta 

frånvaron.  

Vårdnadshavarna letade efter andra skolor som hade de resurser som 

Milla hade behov av. De fann en skola i en av Göteborgs 

kranskommuner med mycket erfarenhet av de behov som Milla hade. 

De ansökte och fick besked av skolchefen att Milla kunde börja där i 

årskurs 4. Vårdnadshavarna lämnade då in en ansökan om skolskjuts, 

vilket de också informerade områdeschefen om. 

Beslutet om skolskjuts dröjde och var klart först i samband med 

skolstarten. Det visade sig då att familjen nekades skolskjuts eftersom 

skolan låg i en annan kommun. Beslutet hade fattats av samma 

områdeschef som tidigare hade sagt att Milla kunde börja i den nya 

skolan.  
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Milla var helt oförmögen att på egen hand ta sig till skolan och för 

vårdnadshavarna var det omöjligt att följa henne varje dag. Därför 

placerades hon återigen på sin gamla skola, men det dröjde två veckor 

efter skolstart innan Milla kunde beredas plats i sin gamla klass. Hon 

flyttades fram och tillbaka mellan olika klasser på samma skola och 

någon planering för skolgången blev inte gjord. Hennes fortsatta 

skolgång har därefter varit lika undermålig som under de första fyra 

åren. 

På Individstödet har vi i tidigare års erfarenhetsrapporter redogjort för våra 

uppdragsgivares erfarenheter av bristande information från såväl kommunen 

som myndigheter. I exemplet ovan är det inte bara brister i det särskilda stödet 

som Milla får från skolan, utan också i att information kring skolskjutsen inte ges 

i direkt samband med att hon erbjuds skola i den närliggande kommunen.  

Kommunen hänvisar till att skolan ligger i en annan kommun och anger det som 

skäl till att Milla inte kan beviljas skolskjuts. För kommunen hade det dock varit 

möjligt att göra en helhetsbedömning av situationen och beakta att det i fallet 

förelåg en särskild omständighet. Så länge kommunen tillämpar en 

likabehandling finns det inget hinder att göra en prövning utifrån ett bredare 

perspektiv. Det hade dessutom varit i linje med Göteborgs Stads egen 

målsättning att eftersträva jämlika livsvillkor för personer med 

funktionsnedsättning. 

De snäva bedömningarna till skolskjuts innebär i praktiken att barn med 

funktionsnedsättning har begränsade möjligheter att utnyttja det fria skolvalet. 

Vissa barn med funktionsnedsättning kommer alltid att möta svårigheter i den 

miljö som en ordinarie grundskola erbjuder. Det är inte enbart 

undervisningssammanhanget som ska tas i beaktande utan även matsal och 

övriga vistelseutrymmen. Eftersom utbudet av skolor som kan tillgodose 

barnens behov är begränsat är ofta avstånden mellan hemmet och skolan långa, 

men då kommunen inte anvisat till skolan ifråga avslås ansökan om skolskjuts.  

Om skolskjuts inte beviljas kan eleven ansöka om färdtjänst eller LSS-resor. När 

barnen är små gäller dock föräldraansvaret och man jämför med hur mycket ett 

barn utan funktionsnedsättning klarar i samma ålder. Exempelvis kan inte de 

flesta sexåringar själva ta sig till förskoleklassen, men beviljas inte färdtjänst. 

Därmed får inte heller en sexåring med funktionsnedsättning färdtjänst.  
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Det finns även många situationer som kan vara svårhanterliga för ett barn med 

funktionsnedsättning. Med färdtjänst är det svårt att få en egen chaufför och 

ensamåkning. Samplanerat resande är det vanliga, vilket kan medföra långa 

vänte- och restider. När behoven inte tillgodoses kan det innebära att resorna 

blir omöjliga att klara för de barn som exempelvis har stort behov av kontinuitet 

och förutsägbarhet. 

När grundskolenämnden övertog ansvaret för skolskjuts från stadsdelarna blev 

tillämpningen mer enhetlig, vilket för boende i vissa stadsdelar innebar en mer 

restriktiv bedömning. Tidigare hade exempelvis en del stadsdelar erbjudit 

skolskjuts till och från fritidshemmet. Den möjligheten är nu borttagen och 

skolskjuts beviljas endast i direkt anslutning till skoldagen. För familjer där 

barnet har en funktionsnedsättning som innebär att de är beroende av transport 

får förändringen stora konsekvenser. Om vårdnadshavarna inte har möjlighet att 

själva transportera sitt barn till och från fritidshemmet kan det resultera i 

mycket begränsade möjligheter att välja skola. 

 

6.3 Om skolskjuts när föräldern har en funktionsnedsättning 

På Individstödet möter vi också familjer där föräldern har en 

funktionsnedsättning. I 2018 års erfarenhetsrapport berättade vi bland annat 

om att det i många fall saknas stödåtgärder som utgår från behoven när det 

gäller vårdnadshavare som har en funktionsnedsättning. Vi ser att samma 

problem uppstår när barn är i behov av någon som följer dem till skolan, vilket vi 

beskriver i exemplet nedan. 

Liams mamma är ensamstående. Hon har en funktionsnedsättning 

som medför att hon emellanåt inte orkar ta sig utanför hemmet. När 

Liam skulle börja skolan ansökte hon därför om skolskjuts och 

åberopade sin egen funktionsnedsättning som särskild omständighet.  

Ansökan om skolskjuts avslogs eftersom Liam inte gick i den skola som 

stadsdelen anvisat. Eventuellt kunde han få plats i den anvisade skolan 

som låg 300 meter närmare hemmet än den som föräldern valt. 

Troligtvis hade han ändå varit beroende av skolskjuts på grund av 

trafiksituationen, då han till exempel behövde korsa hårt trafikerade 

vägar. Liam uttryckte dessutom att han trivdes i klassen och önskade 

gå kvar i samma skola. 
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Individstödet tog kontakt med skolchefen för att diskutera om ett 

undantag kunde göras på grund av mammans funktionsnedsättning. 

Mamman fick besked om att skolskjuts endast kunde beviljas till den 

av stadsdelen anvisade skolan. Familjen uppmanades att överklaga om 

de var missnöjda med beslutet. 

Att likabehandling tillämpas är en fördel eftersom invånarna vet vad som gäller 

oavsett vilken stadsdel de bor i. Däremot riskerar en alltför restriktiv tillämpning 

av regelverket att drabba de personer som har behov utöver det som inkluderas 

i nuvarande riktlinjer. Om kommunen i högre utsträckning beaktade behoven 

hos personer med funktionsnedsättning hade skolskjuts kunnat bli ett reellt stöd 

för de familjer där det finns behov av det. Som tidigare nämnts finns inga hinder 

för en kommun att bevilja skolskjuts utöver den lagstadgade nivån, så länge alla 

ansökningar behandlas utifrån likadana principer.   

Om vardagen ska fungera för familjer där föräldern eller barnet har en 

funktionsnedsättning finns det ofta behov av insatser som är flexibla utifrån 

familjens behov. När det som i fallet ovan inte ges utrymme att beakta 

förälderns funktionsnedsättning riskerar det att i praktiken innebära en 

inskränkning på den enskildes valmöjligheter.  

Eftersom mamman i fallet ovan inte kunde följa barnet till skolan blev de enda 

alternativen att antingen välja den skola som stadsdelen hänvisat till eller låta 

Liam stanna hemma de dagar hon inte kunde följa med honom. Det kan även 

ifrågasättas om riktlinjerna i detta fall har utgångspunkt i barnets bästa, då 

kommunen i praktiken kräver att eleven byter skola för att de ska kunna 

bedöma rätten till skolskjuts.   
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7. Diskriminering i skolan  
Inom Individstödet arbetar vi inte primärt med diskrimineringsfrågor. I de fall 

där vi ser omständigheter som vi misstänker kan falla inom ramen för 

diskrimineringslagen kan vi hänvisa till Antidiskrimineringsbyrån Väst (tidigare 

Göteborgs rättighetscenter) för vidare stöd i frågan.  

Diskriminering är ändå relevant att ta upp i denna rapport. Det kan finnas brister 

i hanteringen av våra uppdragsgivares ärenden som utgör diskriminering och 

många av de problemområden vi tar upp i rapporten berörs även av 

utvecklingen i domstolarnas praxis. 

Den senaste tiden har ett antal händelser av möjlig diskriminering av personer 

med funktionsnedsättning i skolmiljö uppmärksammats. Händelserna har 

prövats eller ligger i process att prövas enligt diskrimineringslagen. I det här 

kapitlet redogörs kort för några fall som vi särskilt vill belysa.  

 

7.1 Om diskriminering    

Skollagen innehåller ett förbud mot kränkande behandling och lägger ett stort 

ansvar på huvudmannen att utreda om och förebygga att barn och elever 

utsätts för sådan behandling.72 Förbudet är förenat med ett skadeståndsansvar i 

de fall då huvudmannen åsidosätter sina skyldigheter. Vid sidan av detta förbud 

mot kränkande behandling finns i skollagen en direkt hänvisning till 

diskrimineringslagen.73  

Diskrimineringslagen gäller inom utbildningsområdet och omfattar den som 

bedriver utbildning enligt skollagen, men även annan utbildningsanordnare.74 

Diskrimineringslagen har ett skyddsområde som specifikt omfattar sju 

diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.75 

  

 
72 6 kap. SkolL. 
73 6:2 SkolL. 
74 2:5 Diskrimineringslagen (DL). 
75 1:1, 5 DL. 
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Skyddet mot diskriminering i lagens mening omfattar ett skydd mot direkt 

diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och 

sexuella trakasserier.76 För att underlätta förståelsen av det följande 

exemplifieras här tre diskrimineringsformer:  

• Direkt diskriminering  

Om en person med funktionsnedsättning behandlas sämre än någon 

annan skulle ha blivit behandlad i en jämförbar situation kan denna 

behandling utgöra direkt diskriminering.  

• Indirekt diskriminering 

När en regel kan verka vara neutral men i praktiken medför att personer 

som ingår i diskrimineringslagens skyddsområde missgynnas kan det vara 

fråga om indirekt diskriminering. Ett sådant exempel är om skolan 

serverar samma mat till alla elever även om det finns elever som har 

allergi för viss kost eller behöver äta annan mat på grund av religiösa skäl.  

• Bristande tillgänglighet 

Om en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att det inte 

vidtas skäliga tillgänglighetsåtgärder för att försätta personen i en 

jämförbar situation som personer utan denna funktionsnedsättning kan 

det utgöra bristande tillgänglighet.  

 

7.2 Hjälpmedel i undervisningen för elever med funktionsnedsättning  

Personer med dyslexi kan få tillgång till hjälpmedel om de behöver det för att 

kompensera för sin funktionsnedsättning i den ordinarie undervisningen. När de 

nationella proven genomförs i årskurs 3 och 6 ingår delmomentet läsförståelse. 

Elever får då enligt nuvarande riktlinjer inte ha tillgång till vissa hjälpmedel. Vad 

som nu prövas som diskriminering är om det är korrekt av skolan att frånta 

eleverna sina ordinarie hjälpmedel under delmoment under de nationella 

proven.  

Skolverket menar att syftet med momentet läsförståelse inte uppnås om eleven 

får texten uppläst när denne har tillgång till sitt hjälpmedel. Enligt Skolverkets 

resonemang är det i sådana fall hörförståelsen och inte läsförståelsen som 

testas.  

De drabbade eleverna menar att Skolverket gör en felaktig tolkning av 

begreppet läsförståelse. De hänvisar till Specialpedagogiska skolmyndigheten 

 
76 1:4 DL. 
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som förtydligar att läsförståelse ska tolkas som förståelse av det skrivna språket, 

oavsett vilket läsmedium läsaren använder. Hörförståelse ska i sin tur tolkas som 

att förstå det talade språket direkt i talsituationen, oavsett vilket medium som 

används i dialogen.   

Elevernas bristande förutsättningar inför provsituationen har bland annat 

inneburit stress, oro och en känsla av mindervärde. Härtill kommer risken för ett 

sämre provresultat och därmed kan betygen komma att påverkas negativt.  

I tre parallella processer77 prövas nu om skolornas agerande utgör indirekt 

diskriminering, bristande tillgänglighet samt om agerandet strider mot 

Europakonventionens rätt till utbildning och rätten till privatliv. Hittills har 

domstolarna kommit fram till olika slutsatser och ingen dom har i skrivande 

stund vunnit laga kraft. Missgynnande enligt diskrimineringslagen har i flera fall 

konstaterats, men det råder delade meningar om huruvida det funnits 

berättigade syften och om det vidtagits skäliga åtgärder.   

 

 

 

  

 
77 Mål nr FT 11836-18, mål nr FT 7843-18 och mål nr FT 4411-18. 
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7.3 Försenat eller uteblivet stöd för elever med funktionsnedsättning  

Elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven har rätt till extra 

anpassningar eller särskilt stöd. Följande domstolsfall handlar om en skola som 

under en länge tid har haft kännedom om en elev med funktionsnedsättning 

som riskerat att inte klara kunskapskraven.  

Skolan införde under en tid extra anpassningar, men de hade inte någon positiv 

effekt för eleven. Trots att vårdnadshavare uppmärksammade situationen vidtog 

skolan inga ytterligare åtgärder.  

Till sist blev det uppenbart för skolan att eleven var i behov av en utredning 

avseende särskilt stöd. Trots det dröjde det från oktober fram till april följande 

termin innan eleven fick det stöd som denne var i behov av. 

Missgynnandet består i detta fall av att eleven under lång tid saknat tillgänglig 

skolgång och därmed inte haft samma möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen 

som en elev utan motsvarande funktionsnedsättning. Skolan har heller inte, 

inom rimlig tid, vidtagit skäliga åtgärder för att avhjälpa den bristande 

tillgängligheten.  

Skolan förklarar den långa utredningstiden med att eleven har haft en hög 

frånvaro. Både tingsrätt och hovrätt anser däremot att detta inte är en 

godtagbar förklaring, utan menar att eleven har blivit diskriminerad genom 

bristande tillgänglighet.78       

 

7.4 Brister och oklarheter kring mottagande av elever med funktionsnedsättning  

Friskolor har begränsade möjligheter att neka mottagande av elever. Däremot 

får friskolor begränsa och anpassa sin utbildning till att avse vissa årskurser, 

anpassa utbildningen till elever som är i behov av särskilt stöd eller speciellt 

anpassa utbildningen efter vissa elever. Vidare kan en friskola neka mottagande 

eller fortsatt utbildning av en elev om hemkommunen nekar friskolan 

tilläggsbelopp med hänvisning till att detta skulle innebära betydande 

organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för hemkommunen. Tilläggsbelopp 

ska enligt skollagen bland annat lämnas för elever som har ett omfattande 

behov av särskilt stöd.  

Följande fall belyser en rad olika frågeställningar och är intressanta ur ett 

skoljuridiskt perspektiv. Bland annat handlar det om rätten till mottagande i den 

 
78 Mål nr FT 11162-18. 
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ordinarie grundskolan, vårdnadshavares möjligheter att neka medicinska 

utredningar och friskolors rätt att begränsa mottagande för personer i behov av 

särskilt stöd.  

Målet avser ett barn med autism som har fullgjort förskola och förskoleklass 

inom en friskola och som skulle bli mottagen i första klass i grundskolan. 

Bakgrunden i målet är något oklar då de versionerna som parterna presenterar 

går isär. Det framstår dock som att skolan upprepade gånger ifrågasatte elevens 

förutsättningar att kunna tillgodogöra sig undervisningen i grundskolan.  

Skolan menade att eleven borde mottagas inom grundsärskolan, alternativt en 

särskild undervisningsgrupp som de benämner autistskola. Vårdnadshavarna 

motsätter sig att låta elevhälsans psykolog utreda eleven vidare, med hänvisning 

till att det finns ett fullgott utredningsunderlag från Habiliteringen. 

Habiliteringens underlag visar att eleven inte har en sådan utvecklingsstörning 

som förutsätts för mottagande i grundsärskolan.  

Inför mottagandet i första klass meddelade skolan vårdnadshavarna både i tal 

och i skrift att det var avgörande inför skolstarten att friskolan erhöll det ansökta 

tilläggsbeloppet. Skolan menade, efter en feltolkning av skollagen, att de hade 

rätt att neka ett mottagande om de inte erhöll tilläggsbeloppet och att 

anpassningarna därmed skulle innebära organisatoriska eller ekonomiska 

svårigheter för skolan. Som framgår av ovanstående medger skollagen endast 

att tilläggsbeloppet nekas av hemkommunen med hänvisning till att det skulle 

medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för 

hemkommunen.  

Inför terminsstarten gjorde skolan en plan för mottagande, men informerade 

aldrig vårdnadshavarna om detta. När terminen startade gick eleven till skolan i 

fyra dagar. Därefter höll vårdnadshavarna eleven hemma med hänvisning till 

försämrat mående på grund av en för eleven otillgänglig miljö.  

Tingsrätten menar att skolans framhärdande i sin inställning att eleven borde få 

sin fortsatta undervisning inom grundsärskolan, alternativt placeras i särskild 

undervisningsgrupp, inte utgör diskriminering i sig. Dock menar tingsrätten att 

skolan genom sitt agerande inför skolstarten skapat en osäkerhet kring frågan 

om eleven skulle mottagas eller inte, vilket innebär ett missgynnande som utgör 

direkt diskriminering.  

I frågan om diskriminering genom bristande tillgänglighet menar tingsrätten att 

skolan hade vidtagit anpassningar och att det fanns anledning att anta att 
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anpassningarna var skäliga. Då eleven endast gick i skolan under fyra dagar utgör 

detta en för kort tid att utvärdera eventuella förändringar av stödets 

utformning. Skolan bedömdes därmed inte ha diskriminerat eleven genom 

bristande tillgänglighet.79   

I skrivande stund är flera av de nämnda fallen ännu inte avgjorda, vilket innebär 

att domarna inte vunnit laga kraft. Vissa av fallen prövas nu av hovrätter och ett 

fall har överklagats till Högsta domstolen. Med anledning av detta är rättsläget 

fortfarande oklart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
79 Mål nr T11646-17. 
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