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Skolverkets synpunkter
Skolverket har ombetts att yttra sig över betänkandet Hållbar socialtjänst – En ny
socialtjänstlag (SOU 2020:47). Skolverket avgränsar sitt yttrande till de frågor i
förslaget som berör myndighetens verksamhetsområde.
Skolverket ställer sig i allt väsentligt bakom utredningens förslag och ser positivt
på att socialtjänsten enligt utredningens förslag tydligare ska ha ett förebyggande
perspektiv. Flera delar av förslaget stärker detta perspektiv och betonar behovet
av tidiga insatser. Det gäller till exempel förslagen som handlar om en
förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst samt möjligheten att tillhandahålla
insatser utan föregående behovsprövning.
Forskning visar att skolframgång är en starkt skyddande faktor för alla barn. Det
är extra viktigt att barn som far illa eller riskerar en ogynnsam utveckling får en
chans att lyckas i skolan och att skolan är en trygg plats för dem. Skolrelaterade
problem och social utsatthet hänger ofta samman och kan förstärka varandra.
Barn och unga kan på olika sätt i sin livs- och familjesituation påverkas av
omständigheter som i sin tur påverkar förutsättningarna att tillgodogöra sig
undervisningen. Ett exempel då samverkan mellan skola och socialtjänst kan
behövas är kring närvarofrämjande insatser då stöd till en enskild elev och dess
familj kan behöva ges exempelvis i form av socialtjänstens familjestödjande
insatser.
Regeringen har gett Skolverket och Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra ett
utvecklingsarbete som ska syfta till att förbättra samverkan mellan elevhälsan,
hälso- och sjukvården och socialtjänsten så att barn och unga får tidiga och
samordnade insatser. En väl utvecklad och fungerande samverkan mellan
elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten är enligt regeringen
nödvändig för att barn och unga som är i behov av tidiga och samordnade insatser
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ska få sina behov tillgodosedda. (Uppdrag att genomföra ett utvecklingsarbete för
tidiga och samordnade insatser för barn och unga, U2017/01236/GV). I arbetet
med regeringsuppdraget har myndigheterna sett att samverkan och samordning av
insatser behövs för att skapa en helhet för barn och unga som är i behov av stöd
från flera aktörer. Detta ställer krav på att verksamheter såsom skola, socialtjänst
och hälso- och sjukvård utvecklar kunskap om varandras verksamheter,
kompetens och strukturer som stödjer långsiktig samverkan och samordning. Det
är av stor betydelse att det finns förutsättningar för respektive verksamhet att
bedriva ett förebyggande arbete som stödjer tidiga insatser för barn och unga.
Skolverkets bedömning är att förslagen kommer att underlätta och stärka
förutsättningarna för tvärprofessionell samverkan mellan socialtjänst och skola,
vilket i sin tur kan främja möjligheterna till tidiga och samordnade insatser för
barn och unga. Att arbeta förebyggande är enligt Skolverket viktigt för att stärka
möjligheterna för enskilda elever och deras familjer att få stöd från olika
verksamheter och i sin tur gynna förutsättningar för att utvecklas väl och nå
kunskaper i skolan.
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I ärendets slutliga handläggning har även enhetschefen Ulrika Jonasson och
undervisningsrådet Ebba Silfverstolpe Agardh deltagit.
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