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Svar på interpellation ställd av Nujin Alacabek (V) gällande
skolgång för barn till kvinnor på kvinnojourer
Att kunna bistå barn till kvinnor på kvinnojourer med utbildning är en komplex
uppgift där lagstiftning och framför allt säkerhet ställer höga krav på processen.
Både barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har tydliga
rutiner som säkerställer att placerade barns behov av skolgång tillgodoses på
bästa sätt. Det är viktigt att notera att skyddsbehovet alltid går först och det
innebär i praktiken att de flesta medföljande barn får ett avbrott i sin skolgång.
I rektorsutbildningen ingår kunskap kring hantering av barn och elever med
skyddad identitet. Rutiner upprättas på varje skolenhet kring hantering av
enskilda elever med skyddad identitet, vilka åtgärder som vidtas kan skilja från
fall till fall beroende på omständigheterna kring eleven. Personuppgifter om
barnet skyddas och personal informeras om det som är nödvändigt att veta om
eleven.
Grundregeln är att barnets skolgång ska tillgodoses av den skola där barnet går.
Är barnet placerade på en kvinnojour eller i skyddat boende i en annan kommun
är det fortfarande hemskolan som har ansvar för barnets skolgång. Det är av
yttersta vikt att vistelseadressen inte röjs för våldsutövaren som ofta är den andra
vårdnadshavaren. Detta gör i praktiken ofta ett skolbyte inaktuellt då skolval
räknas som ett beslut som vårdnadshavare måste vara överens om enligt
föräldrabalken. Istället tillgodoses barnets behov av skolgång som regel genom
hemundervisning eller distansundervisning genom en samverkan mellan barnoch utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.
I de fall ett skolbyte sker beror hur skyndsamt eleven kan beredas plats i
grundskola på hur komplicerat ärendet är och framförallt hur skyndsamt barnoch utbildningsförvaltningen kan få alla nödvändiga underlag från socialtjänsten
eller elevens vårdnadshavare. Formella beslut saknas ofta från socialtjänstens
sida vilket försvårar placering. Sekretess mellan myndigheter gör också att
utredning kring skolplikten har en tendens att dra ut på tiden. Eleven är oftast
skriven i annan kommun vilket gör att det i regel inte är Huddinges egen
socialtjänst som barn- och utbildningsförvaltningen har kontakt med i ärendet.
Som gällande lagstiftning ser ut är det svårt att göra mer än det som görs idag.
Men en förbättringspotential är att våra system för hantering av olika typer av
ansökningar skulle kunna hantera ansökningar från vårdnadshavare med
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skyddad identitet direkt i systemet istället för via blankett som man gör idag.
Mer utvecklade system skulle kunna undvika förseningar i ansökningsprocessen.
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