
 

 

 

 

Yttrande från Stiftelsen Allmänna Barnhuset 

”Se, tolka och agera – allas rätt till en likvärdig utbildning (SOU 2010:95) 

 

Stiftelsen Allmänna Barnhuset instämmer i förslagen i slutbetänkandet ”Se, tolka och agera” 

– allas rätt till en likvärdig utbildning. 

Allmänna synpunkter 

Vi anser att utredningen på ett bra sätt beskriver och betonar att samverkan på alla nivåer, 

regelverket, roller och ansvar måste bli tydliga om vi ska leva upp till ambitionen om att alla 

barn har rätt till en likvärdig utbildning.  

Vi delar utredningens beskrivning av problembild och utgångspunkter för utredningens 

förslag och vill särskilt lyfta fram följande punkter. 

 

Bättre samverkan på alla nivåer 

Samverkan på nationell nivå 

För att kvalitetssäkra arbetet med barn i behov av särskilt stöd i skolan är det av vikt som 

förslaget föreslår med en ökad samverkan mellan Socialstyrelsen och Skolverket. Samverkan 

på central nivå säkrar implementeringen av evidensbaserade metoder, har en nationell 

utjämningseffekt och stärker barns rätt till skola och utbildning. 

 

Samverkan på kommunal nivå 

Om det finns oklarheter, så stödjer vi förslaget om att alla samverkande parter kan ta initiativ 

till att samverkan ska ske.  

Barnhuset medverkar i ett utvecklingsprojekt tillsammans med SKL (Projekt Mosaik). 

Projektet har tagit fram en beräkningsmodell som kan användas som underlag för 

beslutsfattande och prioriteringar. Modellen anger hur man kan följa upp och utvärdera det 

förebyggande arbetet både på kort och på lång sikt.  

Erfarenheten har visat att det finns ett stort behov av ett gemensamt kunskapsunderlag för att 

prioritera långsiktigt hållbara lösningar.  

 



Barnhuset har arbetat aktivt med skolsatsning inom familjehemsvården sedan 2007. Arbetet 

inleddes med projekt Skolfam 2 tillsammans med Norrköpings kommun. Modellen bygger på 

ett aktivt samarbete mellan socialtjänst och skola och ett systematiskt arbetssätt med före och 

eftermätningar av barns kognitiva och sociala förmågor. De positiva testresultaten visar på 

modellens styrka och att man har hittat ett arbetssätt där barnen inte faller mellan stolarna. 

Intresset från andra kommuner i landet att arbeta enligt Skolfam modellen är stort. 

 

Barns och elevers rätt behöver stärkas 

Vi delar utredningens beskrivning att det är de mest utsatta barnen som drabbas mest när 

regelverk är otydliga och rutiner mellan olika instanser inte fungerar. Det behöver säkerställas 

att viktig information följer med eleverna vid stadieövergångar, att rutiner för anmälan till 

socialtjänsten fungerar och att sekretesslagstiftningen inte blir ett hinder för eleven att få rätt 

stöd och hjälp. Viktigt att få mer kunskap om och klarhet i hur menprövningsmöjligheten 

tillämpas i praktiken. 

Elevhälsan och tidiga insatser 

Barnhuset stödjer utredningens förslag att Skolverket får ett samordningsansvar för 

Elevhälsan. Vi välkomnar också att utredningen lyfter fram vikten av tidiga insatser för barn i 

förskoleåldern och i tidiga skolåren. Det behövs ett samlat tvärprofessionellt 

kunskapsunderlag som beskriver små barns behov om vi ska få till stånd en långsiktig 

satsning på tidiga och förebyggande insatser. Men vi anser att det redan finns tillräcklig 

kunskap om värdet av tidiga insatser och föreslår därför att Elevhälsans resurser borde 

omfatta även förskolan. Särskilt viktig är Elevhälsans psykosociala och specialpedagogiska 

kompetens för tidig upptäckt och stöd till förskolans personal. I många kommuner som 

prioriterar tidiga insatser omfattar Elevhälsan redan nu förskolan. 
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