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Betänkandet SOU 2010:5 Skolgång för alla barn
Sammanfattning
Sveriges Skolkuratorers Förening välkomnar en utvidgad rätt till skolgång, förskoleverksamhet och
skolomsorg för barn som vistas i Sverige utan tillstånd. Föreningen stödjer likaså rätten till utbildning i
samtliga skolformer utifrån barnets förutsättningar och behov. Förslaget sätter barnet i fokus och
uppfyller barnkonventionens krav om alla elevers rätt till likvärdig utbildning.
Barn och ungdomar som omfattas
§2 “Sannolikt” och “förväntas bli” är otydliga definitioner som kan göra det svårt att avgöra när rätten
till skolgång för ett enskilt barn inträffar. När utrymme lämnas för respektive skolverksamhets bedömning finns det alltid en risk att det dröjer innan ett barn får den utbildning han/hon har rätt till. Denna
risk ökar ytterligare när det krävs att man söker i utredningens direktiv för att få en mer precis innebörd
av dessa begrepp (”en sammanlagd vistelsetid som sannolikt kommer att understiga tre-fyra månader
torde kunna användas som riktlinje för när undantagsbestämmelsen kan bli tillämplig”).
Hemkommunens ansvar
§3 För att berörda barn ska ha möjlighet att utöva sina rättigheter till skolgång krävs att de instanser
som på olika sätt kommer i direkt eller indirekt kontakt med målgruppen har kunskap om och ett uttalat
ansvar att upplysa om barnets rättigheter enligt gällande lagstiftning.
Utbildning och annan verksamhet
§4 Vad gäller tillgång till skolskjuts bör nuvarande förslag ändras (i enlighet med barnkonventionens
krav på lika möjligheter och icke-diskriminering) så att målgruppen får samma rättigheter till skolskjuts
som andra barn.
Statsbidragets storlek
§9 För att ha möjlighet att tillägna sig sin utbildning utifrån egna förutsättningar och behov behöver
barnen i målgruppen omfattas av samma rätt till särskilt stöd som andra barn. Den särskilda prövning
gällande ersättning från Statens skolverk till kommuner och landsting som föreslås får inte utgöra ett
hinder för att barn som bedöms ha behov av särskilt stöd får tillgång till det.
Utlämnande av uppgifter, mm.
Skolan måste utgöra en trygg plats att vistas på både för barn, deras vårdnadshavare och skolpersonal.
Skolan får därför på intet sätt användas i olika myndigheters arbete att lokalisera och/eller hämta barn
till familjer som håller sig gömda. Även vägen till och från skolan behöver utgöra en skyddad zon,

d v s inget barn ska få förföljas, utfrågas och/eller hämtas upp av myndighetspersonal på vägen till och
från skolan.
Underrättelseskyldigheten för skolstyrelsen och socialnämnden
Det är viktigt att skolan är en trygg plats för alla barn. Vi finner att detta beaktas och är väl genomarbetat i betänkandet bl a genom att underrättelseskyldigheten för socialnämnden och styrelsen för
utbildningen upphör att gälla.
Uppgiftsskyldighet för socialnämnden
Vi finner även att betänkandets resonemang, om varför det inte finns tillräckliga skäl för att avskaffa
eller inskränka bestämmelsen om uppgiftsskyldighet, är väl genomarbetat. Betänkandet menar att det
inte finns något samband mellan bestämmelserna om anmälningsplikt och socialnämndens uppgiftsskyldighet och att barn som vistas i landet utan tillstånd avstår från att gå i skolan. "Barnets intresse av
att få hjälp eller stöd väger över intresset att hålla barnets eller andra personers vistelse dold".
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