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Interpellation om säkerställandet av skolgång för barn i skyddat boende
Organisationen Unizon, som samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer som
arbetar mot sexuella övergrepp, har nyligen släppt rapporten Kvinnofridsbarometern 2017. I rapporten
har 162 av Sveriges kommuner svarat på enkätfrågor kring hur de arbetar mot mäns våld mot kvinnor
och våld i nära relation. Solna är en av de kommuner som har bidragit till enkäten.
Några av svaren i enkäten rör skyddat boende. Att tvingas fly sitt hem på grund av våld och att leva i
ett osäkert och tillfälligt boende är en påfrestande situation för vem som helst, men särskilt för ett barn.
Att få gå i förskolan och skolan är en av de enskilt viktigaste faktorerna för att ett barn som tvingats fly
sitt hem ska rehabiliteras och må bättre.
I Solnas svar framkommer det att Solna saknar rutin för är att säkra förskole- och skolgång för barn i
skyddat boende. Detta är särskilt anmärkningsvärt då det råder skolplikt. Det är alarmerande att
staden brister i arbetet att säkerställa att barn som tvingats fly undan våld fullföljer sin skolplikt.
Solnas svar i enkäten betyder inte nödvändigtvis att arbete för att säkerställa barnens skolgång inte
finns, men vikten av rutiner vid dessa situationer tordes stå uppenbar. Att exempelvis ha en tydlig
ansvarsfördelning, kontaktlista och beslutsgång effektiviserar arbetet i en tämligen akut situation.
Desto färre frågetecken och oklarheter, desto snabbare kan barnets gång i förskola och skola
säkerställas. Med tydliga rutiner får barnet, utan onödiga dröjsmål, behålla sin trygga punkt i en otrygg
och svår situation.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga:
Har staden några planer på att ta fram rutiner för att säkerställa att barn i skyddat boende får sin
skolgång i förskola eller skola säkrad?
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