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Missiv – Uppföljning av kommunstyrelsens 
uppföljning av skolplikt och frånvaro i grundskolan 2019 
 
Revisorernas uppdrag av fullmäktige 
 
Revisorerna har i uppdrag av fullmäktige att följa upp om verksamheten är ändamålsenlig 
samt pröva om den interna kontrollen är tillräcklig.  
 
 
Bakgrund 
 
I granskningen 2019 framkom att kommunstyrelsen tog ansvar för att elever fullgjorde sin 
skolplikt, men att det fanns stora brister kopplade till handlingsplanen. Det identifierades 
ett behov av att stärka arbetet mellan skola och socialtjänst. 
 
Mot bakgrund av granskningen rekommenderades kommunen att: 

• i de fall elevens vårdnadshavare inte har gjort vad denne är skyldig att göra för att 
barnet ska fullgöra sin skolplikt, ska besluta om föreläggande och i förekommande 
fall föreläggande vid vite. 

• uppdatera rutiner/handlingsplan så att nya skrivningar i lagen och förändringar av 
kommunens praxis beaktas. 

• tillse att ansvarsfördelningen enligt handlingsplanen har stöd i reglemente och 
delegationsordning. 

• i sitt systematiska kvalitetsarbete på aggregerad nivå bör följa upp elevernas 
frånvaro och tillse att åtgärder vidtas om brister konstateras.  

• säkerställa att det sker en ändamålsenlig samverkan mellan skola och socialtjänst 
och andra myndigheter så att elever får det stöd som behövs för att de ska kunna 
fullgöra sin skolgång. 

 
 
Syfte 
 
Syftet med uppföljningen var att följa upp vilka åtgärder kommunstyrelsen har gjort utifrån 
rekommendationer som lämnades i revisionsrapporten.  
 

 
Sakkunnigas sammanfattning av genomförd granskning 
 
Av uppföljningen framgår att ett antal skolpliktsärenden uppkommit sedan hösten 2019 
och att rektorn bjudits in vid några tillfällen för att föredra ärendet. I inget av de uppkomna 
fallen har ärendena resulterat i föreläggande eller föreläggande förenat med vite. 



Vidare framgår att handlingsplan för skolnärvaro har uppdaterats. Handlingsplanen 
innehåller rutiner för när insatser ska sättas in samt vem som är ansvarig för respektive 
insats.  
 
Det framgår att individutskottet beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att lämna skriftliga 
rapporter och regelbundet redovisa till utskottet om elevers frånvaro. I samband med 
redovisning sker gemensamma diskussioner gällande exempelvis förändringar och om 
någonting sticker ut. Det framgår att arbetet med att identifiera problematisk frånvaro från 
frånvaro som beror på Covid-19 varit en utmaning. 
 
Under 2020 har det Centrala närvaroteamet bildats för det förebyggande arbetet mot 
kommunens barn och unga. CNT är en samverkan mellan Centrala elevhälsan, 
Socialtjänsten, Utbildning och Fritidsgårdsverksamheten. Fokus har legat på att 
identifiera barn och unga som riskerar bli hemmasittare. Man identifierade att det fanns 
en stor problematik med elever med hög frånvaro och 2021 togs en manual fram, 
Åtgärdstrappan, vilken innehåller rutiner för skolans agerande i olika faser. Manualen 
möjliggör för att kunna identifiera ökande frånvaro i tid och att åtgärder kan sättas in så 
fort problematiken identifierats. I manualen anges och tydliggörs roller och ansvar vid 
samverkan i de olika faserna av arbetet. Det framgår att det förs ett aktivt arbete med att 
implementera ett arbetssätt som i samverkan med andra aktörer ska upptäcka och 
åtgärda skolfrånvaro i ett tidigt skede. 
 
 
Revisorerna konstaterar 
 
Vår sammanfattande bedömning är att de rekommendationer som de sakkunniga 
yrkesrevisorerna lämnade 2019 efterlevs. 
 
Av uppföljningen framgår att handlingsplanen för skolnärvaro har reviderats utifrån de 
rekommendationer som gavs vid granskningen och att den idag även innefattar 
ansvarsfördelning kopplat till insatser.  
 
Det framgår även att elevers frånvaro följs upp och redovisas regelbundet och att 
samverkan sker avseende stöd till elever genom det Centrala elevhälsoteamet, samt att 
det pågår ett arbete med att ta fram arbetssätt för att tidigt kunna identifiera och åtgärda 
skolfrånvaro. 
 
 
Revisorerna summerar 
 
Vi revisorer ser positivt på det sätt som rekommendationerna har efterlevts. 
 
 
På uppdrag av revisionen 
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