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§ 83 Dnr 2020-000115  

 

Yttrande över revisionsrapport -Granskning av elevers från-

varo i grundskolan 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomskon-

torets tjänsteskrivelse daterad den 10 september som svar på 

granskningsrapporten.  

 

Ärendebeskrivning 

Revisorerna i Laholms kommun har gett EY i uppdrag att granska 

om barn- och ungdomsnämnden har en ändamålsenlig hantering 

och uppföljning av elevers frånvaro inom grundskolan. Den sam-

manfattande bedömningen av EY:s granskning är att nämndens 

hantering av skolfrånvaro inte är ändamålsenlig. Utifrån gransk-

ningsresultatet rekommenderar revisionen barn- och ungdoms-

nämnden att:  

 

-Säkerställa att det finns rutiner och arbetssätt som garanterar till-

förlitlig data för att följa upp frånvaron i kommunens grundskolor. 

-Utifrån statistiken genomföra såväl kommunövergripande som 

skolspecifik analys av frånvaron i syfte att öka närvaron och stärka 

det förebyggande arbetet. 

-Säkerställa att de styrdokument som finns överensstämmer sinse-

mellan och att det skapas en konsensus kring de begrepp och defi-

nitioner som används, samt att dessa begrepp förankras i verksam-

heten. 

-Tillse att beslutade styrdokument såsom åtgärdstrappan efterlevs. 

-Säkerställa att elevhälsans kompetenser nyttjas som stöd för men-

torer och rektorer i enskilda elevärenden, liksom att elevhälsans 

förbyggande arbete också omfattar åtgärder för en ökad skolnär-

varo.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 22 september § 64 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 10 september 

2020. 

Revisionsrapport, Granskning av elevers frånvaro i grundskolan. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Revisionen     

 

 



 

Laholms kommun, Barn- och ungdomsverksamheten 

Postadress: 312 80 Laholm. Besöksadress: Humlegången 6 

Växel: 0430-150 00. www.laholm.se 
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Barn- och ungdomsnämnden 

 

  

Svar på granskning av elevers frånvaro i grundskolan 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse daterad 

den 10 september som svar på granskningsrapporten. 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna i Laholms kommun har gett EY i uppdrag att granska om barn- och 

ungdomsnämnden har en ändamålsenlig hantering och uppföljning av elevers frånvaro inom 

grundskolan. Den sammanfattande bedömningen av EY:s granskning är att nämndens hantering 

av skolfrånvaro inte är ändamålsenlig. Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisionen 

barn- och ungdomsnämnden att:  

 

- Säkerställa att det finns rutiner och arbetssätt som garanterar tillförlitlig data för att följa 

upp frånvaron i kommunens grundskolor. 

- Utifrån statistiken genomföra såväl kommunövergripande som skolspecifik analys av 

frånvaron i syfte att öka närvaron och stärka det förebyggande arbetet. 

- Säkerställa att de styrdokument som finns överensstämmer sinsemellan och att det skapas 

en konsensus kring de begrepp och definitioner som används, samt att dessa begrepp 

förankras i verksamheten. 

- Tillse att beslutade styrdokument såsom åtgärdstrappan efterlevs. 

- Säkerställa att elevhälsans kompetenser nyttjas som stöd för mentorer och rektorer i 

enskilda elevärenden, liksom att elevhälsans förbyggande arbete också omfattar åtgärder 

för en ökad skolnärvaro.  

Barn- och ungdomskontorets yttrande 

Barn- och ungdomskontoret delar revisionens samlade bedömning om att nämndens hantering av 

frånvaro behöver bli mer ändamålsenlig. Minskad skolfrånvaro är ett prioriterat 

utvecklingsområde och en viktig faktor för att öka elevers måluppfyllelse. Det är viktigt att det 

finns tydliga rutiner som även fungerar stödjande samt att uppföljning och utvärdering sker på 

såväl huvudmanna- som enhetsnivå, med syfte att säkerställa och utveckla arbetet.  

Våren 2017 implementerades Vklass på kommunens förskolor/skolor och Vklass började 

användas för registrering av frånvaro/närvaro. Från att tidigare har registrerat frånvaron manuellt 

övergick skolorna till en digital registrering. Med tiden har olika problem med Vklass 

identifierats, vilka har haft en direkt effekt på registrering och uppföljning av frånvaron. 

Inledningsvis fanns en omställningstid med att samtliga lärare skulle gå in i systemet för att 
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registrera samtliga schemapositioner, där såväl närvaro som frånvaro skulle registreras. Därefter 

kunde det konstateras att synkroniseringen av elevschema till Vklass inte fungerade tillförlitligt. 

I korthet innebar problemet att verkligt elevschema inte speglades i Vklass. Detta påverkade 

registrering av närvaro/frånvaro då inte alla lektioner kunde verifieras. På några skolor var 

andelen verifierade lektioner så låg som 65 procent. Barn- och ungdomskontoret har i samarbete 

med IT-enheten och Vklass försökt att hitta en lösning på synkroniseringsproblemet men utan 

någon framgång. Därför beslutades det våren 2020 om att ersätta registrering av frånvaro/närvaro 

i Vklass med registrering i Skola24. Beslutet grundar sig framför allt i bristande förutsättningar 

för uppföljning av frånvaro på huvudmanna- och enhetsnivå. Från och med höstterminen 2020 

använder skolorna Skola24 för frånvaro- och närvarohantering.  

Hösten 2019 genomfördes en utvärdering av den centrala barn- och elevhälsoplanen, vilket är det 

kommungemensamma verktyget för samarbete inom barn- och ungdomsverksamheten. Syftet 

med utvärderingen var att få en samlad bild av det övergripande barn- och elevhälsoarbetet i 

kommunen. Resultat från utvärderingen visar bland annat att planen inte utgör en gemensam 

plattform eller en gemensam förståelse för barn och elevhälsoarbetet. Planen utgör inte heller en 

säkerhet för att barn/elever ges det stöd de har rätt till. Mot bakgrund av det redovisade 

utvärderingsresultatet har ett utvecklingsarbete påbörjats med att förbättra barn- och 

elevhälsoarbetet. Detta utvecklingsarbete har direkt påverkan i arbetet med att minska 

skolfrånvaron samt syftar till att säkerställa en ändamålsenlig hantering av frånvaron. Följande 

åtgärder är initierade:  

 

- Fr.o.m. hösten 2020 är fyra av elevhälsans specialpedagoger organiserade hos rektor. Syftet 

med omorganiseringen är att elevhälsans kompetenser ska nyttjas på ett bättre sätt samt utgöra 

ett nära stöd till rektor i skolans elevhälsoarbete.  

 

- Beslut har tagits om att den centrala barn- och elevhälsoplanen ska ersättas med nya riktlinjer 

och ledningssystem. Det nya styrdokumentet ska exempelvis klargöra uppdrag och roller samt 

definiera begrepp med syfte att skapa samsyn.  

 

- Beslut har tagits om att varje skola ska ta fram en lokal elevhälsoplan. Kommunens skolor har 

olika förutsättningar för att bedriva elevhälsoarbete och behöver därför skapa egna rutiner på den 

enskilda skolan. De lokala elevhälsoplanerna syfta även till att ge ökad delaktighet och 

ägandeskap för skolans elevhälsoarbete. Av den lokala elevhälsoplanen ska bland annat skolans 

rutiner för frånvarohantering framgå. Skolan ska exempelvis ha rutiner för registrering av 

frånvaro, anmälan till huvudman och utredning av frånvaro samt uppföljning och analys.  

 

- Inom ramen för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete kommer barn- och 

ungdomskontoret att följa upp skolornas elevhälsoarbete inklusive frånvarohantering. Enhetschef 

för elevhälsan kommer att ha det övergripande ansvaret för att arbetet med frånvaro säkerställs 

på huvudmannanivå. Häri ingår exempelvis bevakning av skolplikten utifrån kommunens 

skolpliktsansvar samt att göra en bedömning och analys av frånvarons omfattning och vidtagna 

åtgärder på skolnivå. Analys på huvudmannanivå kommer att rapporteras till barn- och 

ungdomsnämnden.  

 

- Beslut om att ersätta rapportering av frånvaro/närvaro i Vklass med Skola24 kommer att ge en 

tillförlitligare data och är en förutsättning för bedömning och analys på huvudmanna- och 

enhetsnivå.    
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Beslutsunderlag 
Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 10 september 2020. 

Revisionsrapport, Granskning av elevers frånvaro i grundskolan. 

 

 

Richard Mortenlind 

Utbildningschef    Sophia Sävås  

      Skoljurist  




