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Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Laholms kommun granskat om barn- 
och ungdomsnämnden har en ändamålsenlig hantering och uppföljning av elevers frånvaro 
inom grundskolan.   

Vår sammanfattande bedömning är att nämndens hantering av skolfrånvaron ej är 
ändamålsenlig. Det finns inom ramen för barn- och elevhälsoplanen kommungemensamma 
styrdokument i form av kortfattade punkter, liksom en åtgärdstrappa med insatser. Dessa har 
dock inte fungerat styrande för verksamheten och arbetet med skolfrånvaro på skolorna har 
inte alltid bedrivits i enlighet med frånvarotrappan. Elevhälsans involvering i arbetet med 
skolfrånvaro varierar stort mellan skolorna och uppvisar brister.  

Vi bedömer att arbetet med uppföljning och analys för att öka närvaro och förebygga frånvaro 
brister. I dagsläget finns det inte tillförlitlig statistik att tillgå över grundskoleelevernas frånvaro, 
varken på skolnivå eller på kommunövergripande nivå. Att problemet med icke tillförlitlig 
statistik varit känt länge noteras särskilt. Statistik och analyser behöver tas fram och 
dokumenteras så de kan ligga till grund för både kommungemensam och skolspecifik analys 
av vad frånvaron beror på samt hur skolorna ska arbeta förebyggande och med åtgärder.  
 
Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 

► Flera intervjupersoner uppger att det förekommer att elever är frånvaroanmälda men 
av frånvaroorsaker som inte är att betrakta som rimliga. Detta uppges försvåra tidiga 
insatser för att öka elevens närvaro.  

► Det finns inte en gemensam rutin för hur skolorna ska ta fram och sammanställa 
frånvarostatistiken. Rektorer skildrar olika arbetssätt för när och hur elevers frånvaro 
mäts.  

► Frånvaro följs inte regelbundet upp av nämnden. 

 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi 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.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

För den enskilde eleven kan en omfattande frånvaro leda till stora svårigheter. Enligt 
Skolinspektionen är omfattande skolfrånvaro en varningssignal om att en elev riskerar att inte 
klara av sin utbildning. Omfattande frånvaro från skolan kan också medföra en ökad risk att 
hamna i utanförskap senare i livet. Konsekvenser av skolfrånvaro kan enligt Skolinspektionen 
kvarstå upp i vuxen ålder då det finns samband mellan omfattande skolfrånvaro och 
arbetslöshet, försämrad ekonomi, psykosociala problem, försämrad fysisk och psykisk hälsa. 

Som ytterst ansvarig för skolans verksamhet är det viktigt att huvudmannen ger stöd till rektorn 
i arbetet med att skapa rutiner för att främja elevers närvaro. Rutiner för rapportering och 
uppföljning samt en tydlig ansvarsfördelning är avgörande för att säkerställa ett tidigt och 
ändamålsenligt agerande vid elevers frånvaro.  

 Syfte och revisionsfrågor  

Granskningens syfte är att bedöma om barn- och ungdomsnämnden har en ändamålsenlig 
hantering och uppföljning av elevers frånvaro.   

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Finns det rutiner för rapportering av elevers frånvaro?  

 I vilken utsträckning sker uppföljning av elevers frånvaro? 

 Finns det en tydlig ansvarsfördelning gällande hantering av elevers frånvaro?  

 Genomförs kartläggning vid längre frånvaro och vidtas lämpliga insatser? 

 Hur involveras elevhälsan i arbetet med elevers frånvaro?  

 Genomförande  

Granskningen omfattar grundskolan. Intervjuer har genomförts med central elevhälsa och med 
tjänstepersoner på förvaltningsövergripande nivå för att få en bild av det kommunövergripande 
arbetet med skolfrånvaro. Dessutom har rektor eller biträdande rektor för tre utvalda 
kommunala grundskolor intervjuats.  

Utöver intervjuerna har de styrdokument och rutiner som styr arbetet med skolfrånvaro 
granskats.  

För att granskaarbetet med utredning av frånvaro och anmälan till förvaltningen har tio 
stickprov gjorts. Utifrån listor med frånvarostatistik har vi markerat och valt ut tio elever för vilka 
vi tagit del av skolans dokumentation i form av eventuell utredning och eventuell anmälan till 
nämnden för eleven i fråga. En svårighet i bedömning av ärendena är att frånvarostatistiken 
inte alltid sammanfaller med den period för vilken utredning eller anmälan gjorts. Syftet med 
stickproven har varit att få ett underlag över i vilken utsträckning utredning och anmälan sker, 
vilka åtgärder som vidtagits och vilken uppföljning som sker. För varje elev bedöms om 
hanteringen av elevens frånvaro varit ändamålsenlig, delvis ändamålsenlig eller icke-
ändamålsenlig. Bedömning av stickproven återfinns i bilaga 2.  
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2. Revisionskriterier 

Skollagen 

Av skollagen (2010:800), kap. 7, framgår lagens bestämmelser avseende skolplikt och rätten 
till utbildning. Av kapitlets 17 § framgår det att om en elev utan giltigt skäl uteblir från den 
obligatoriska verksamheten, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag 
informeras om att eleven har varit frånvarande. Om det finns särskilda skäl behöver elevens 
vårdnadshavare inte informeras samma dag. Av propositionen till lagen (2009/10:165) framgår 
att ett sådant skäl kan vara att frånvaron avser elevens sista lektion före skoldagens slut.  

Av 19 a § framgår det att rektorn har en skyldighet att skyndsamt utreda upprepad och längre 
frånvaro, såväl giltig som ogiltig, om det inte är obehövligt. Utredningen ska genomföras i 
samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan. Genom en ändring i 
lagen (2018:608) ska rektorn, när en utredning om en elevs frånvaro har inletts, se till att 
frånvaron snarast anmäls till huvudmannen. 

Av 7 kap. 20–23 §§ fastställs ansvar för skolplikten. Hemkommunen ska i frågor som rör 
skolpliktiga elever vid behov samordna insatser med samhällsorgan, organisationer eller andra 
som berörs. Huvudmannen ansvarar för att eleverna i huvudmannens förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola fullgör sin skolgång. Om en skolpliktig elev inte fullgör sin 
skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte har gjort vad denne är skyldig att 
göra för att så ska ske, får hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina 
skyldigheter. Det är nämnden som beslutar om eventuellt föreläggande till vårdnadshavarna 
att fullgöra skolplikten, samt om ett föreläggande ska vara förenat med ett vite. 

Skolverkets allmänna råd kring frånvaro  

I Skolverkets allmänna råd från 2012 redogör avsnitten ”Att främja närvaro, att 
uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro, samt uppgifter om ogiltig frånvaro i 
terminsbetyget respektive utdrag ur betygskatalogen” instruktioner om hur huvudman, rektor 
och lärare ska och kan hantera frånvaro.  

En vårdnadshavare kan få information om en elevs frånvaro på olika sätt. Det viktiga är att 
skolan försäkrar sig om att vårdnadshavaren får meddelandet och förstår informationen. I de 
flesta fall är det tillräckligt att skolan meddelar vårdnadshavaren via telefon, sms eller e-post. 
I mer komplexa situationer kan det krävas att hemmet och skolan avsätter tid för ett möte.  

För att skapa bra förutsättningar för arbetet ska nämnden i egenskap av huvudman genom 
löpande dialog med rektorer och det systematiska kvalitetsarbetet tillförskaffa sig information 
om hur arbetet fungerar samt stödja rektorer i arbetet med att främja närvaro.  

Skolinspektionens granskning av omfattande frånvaro  

Den 10 november 2016 publicerade Skolinspektionen granskningen ”Omfattande frånvaro i 
Sveriges grundskolor”. I granskningen används begreppet omfattande frånvaro och ingen 
åtskillnad görs mellan giltig och ogiltig frånvaro eftersom båda kan få allvarliga konsekvenser 
för den enskilde eleven.   

I granskningen framgår det att ju tidigare en frånvarande elev fångas upp, desto större är 
sannolikheten för att eleven kommer tillbaka till skolan. För att tidigt upptäcka elever med 
omfattande frånvaro krävs väl fungerande rutiner och frånvarorapporteringssystem som 
möjliggör kartläggning, uppföljning och analys av elevers när- och frånvaro. Därtill handlar den 
tidiga upptäckten om vikten av att uppmärksamma tidiga tecken på att eleven inte mår bra. 
När frånvaron väl upptäcks är det av största vikt att kartlägga och utreda de bakomliggande 
orsakerna till frånvaron för den enskilde eleven.  
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Granskningen visar att skolorna inte i tillräcklig utsträckning försöker ta reda på de verkligt 
bakomliggande orsakerna. Elevernas röst har i de flesta fall inte hörts med hänvisning till att 
skolan inte lyckats nå fram till dessa elever. För att nå fram till eleverna och ta reda på 
orsakerna bakom frånvaron kan elevhälsan vara ett stöd. Granskningen visar att skolorna 
generellt använder sig av elevhälsans olika kompetenser i mycket begränsad utsträckning. 

Kommunfullmäktiges beslut samt tillämpbara policys och riktlinjer 

Kommunfullmäktige har genom ”Kommunplan med budget 2020” fattat beslut om ett antal 
gemensamma resultatmål 2020-2023. Inom målområdet barn och unga är målet att ”Barn och 
ungdomars psykiska hälsa förbättras”. Målet följs upp genom sex nyckeltal varav ett är en 
mätning av ”Andel elever med skolnärvaro som är högre än 80 procent, grundskola och 
gymnasium, kommunala skolor, vårterminen”. Inget utgångsvärde/senaste värde anges.  
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3. Granskningsresultat 

 Frånvarostatistik och uppföljning  

Som system för registrering av närvaro/frånvaro används i hela skolverksamheten Vklass, där 
lärare registrerar en elevs frånvaro som giltig eller ogiltig och kan se om en vårdnadshavare 
anmält en elev som frånvarande. Systemet sköter även aviseringar till vårdnadshavare genom 
en SMS-funktion.  

Vid intervjuer framkommer dock att systemet upplevs ha flera problem och bland annat har det 
varit svårt att få fram tillförlitlig statistik. De undervisningsgrupper som funnits i systemet har 
inte speglat verkligheten, varpå lärare inte kunnat rapportera närvaro/frånvaro på ett korrekt 
sätt. Vid intervju nämns exempel där så lite som 20 procent av lektionerna på en skola har en 
tillförlitlig rapportering. Även vårdnadshavare uppges ha haft problem med rapporteringen. 
Därtill uppges det vara svårt att få en överblick över den samlade skolfrånvaron på en skola. 
Beslut har därför fattats om att istället använda systemet Skola24 från och med höstterminen 
2020.  

De tre senaste åren har nämndens årsredovisning inkluderat nyckeltal rörande skolfrånvaro 
på kommunövergripande nivå, se nedan. Vi noterar att nyckeltalet har ändrats mellan åren och 
det finns inga uppgifter på tidigare års utfall, vilket gör att utvecklingen över tid inte kan följas.   

Tabell 1. Från årsredovisning 2017 

Målsatta nyckeltal Ansvarig 

mätning 

Utfall 

2015 

Utfall 

2016 

Målvärde 

2017 

Utfall 

2017 

Antal elever med frånvaro som 

överstiger 12 dagar per kvartal 

(åtgärd 4 i barn- och 

elevhälsoplanen). 

BUN - - Minskning 56 

Källa: nämndens årsredovisning.  

 
Tabell 2. Från årsredovisning 2018 

Målsatta nyckeltal Ansvarig 

mätning 

Utfall 

2015 

Utfall 

2016 

Utfall 

2017 

Målvärde 

2018 

Utfall 

2018 

Elever som är aktuella för 

åtgärd 5 i åtgärdstrappan i 

barn- och elevhälsoplanen, 

andel (%).  

BUN - - 19 Minskning 5 

(våren 

2018) 

Källa: nämndens årsredovisning.  

För 2017/2018 finns frågan om skolfrånvaro inte med i dokumentationen över det systematiska 
kvalitetsarbetet, annat än som ett stycke om problemen med statistiken som hämtas från 
Vklass (som då nyligen införts). Även för läsåret 2018/2019 gäller att det som lyfts är 
problemen med statistiken. 
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Tabell 3. Från årsredovisning 2019 

Målsatta nyckeltal Ansvarig 

mätning 

Målvärde 

2019 

Utfall 

2017 

Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Trend 

Antal elever med skolnärvaro 

som är lägre än 80 procent. 

BUN Minskning - - 343 - 

Källa: nämndens årsredovisning.  

I årsredovisningen för 2019 har nyckeltalet också brutits ner per skola, se bilaga 1. Vi noterar 
att det är stora skillnader mellan skolorna. Under våren 2019 fanns det skolor där bara enstaka 
procent av eleverna hade en närvaro som var mindre än 80 procent till skolor där 25 procent 
av eleverna hade en närvaro under 80 procent. Totalt i kommunen hade 12 procent en närvaro 
som understeg 80 procent under vårterminen 2019. För höstterminen 2019 gällde generellt att 
både variationen mellan skolorna och själva frånvaron var mindre jämfört med vårterminen. 
Totalt i kommunen hade sju procent av eleverna i grundskolan en närvaro som understeg 80 
procent höstterminen 2019, vilket är den senaste kommunövergripande statistiken som finns 
tillgänglig.   

Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet har varje skola läsåret 2018/2019 skrivit 
några rader om hur många elever på skolan som haft hög skolfrånvaro. Rapporterna ser olika 
ut; vissa skolor rapporterar om elever som haft över 20 procent frånvaro, vissa om alla som de 
anser har vad de kallar problematisk skolfrånvaro, vissa om vad de kallar hemmasittare1. Vid 
intervju uppger vissa skolor att hög skolfrånvaro ofta har en grund i psykisk ohälsa. Några 
skolor uppger att de inte sökt efter något mönster. Flera av skolorna framhåller att andelen 
elever med problematisk frånvaro har minskat jämfört med tidigare läsår men då det inte finns 
tillförlitlig statistik är detta svårt att påvisa. Orsaken till minskningen antas bero på att insatser 
görs tidigare och att personalen på skolan har en tydligare och enhetligare arbetsgång för 
frånvarohanteringen. 

I barn- och elevhälsoplanen framgår att det är rektorn som ansvarar för att det görs en årlig 
sammanställning av frånvaro på enheten och att denna sammanställning analyseras. Vid 
intervjuer framkommer att skolorna i varierande grad genomför och dokumenterar sina 
analyser. Huvudmannen har inte följt upp att så sker och vissa rektorer framför vid intervjuer 
att de inte får någon återkoppling på det skolan rapporterar in till huvudmannen om 
skolfrånvaro – varken statistik, anmälningar eller blanketter.  

Vid intervjuer framkommer att den bristande tillförlitligheten i de siffror som finns gjort att 
tillgänglig statistik inte setts som en rimlig utgångspunkt för analys av skolfrånvaron och dess 
orsaker. Vi noterar att redan i årsredovisningen 2016/2017 anges att siffrorna inte ”fullt ut är 
tillförlitliga”. Kommunen uppger sig också ha saknat ett ändamålsenligt uppföljningsverktyg, 
men kommer under 2020 implementera beslutsstödsystemet QlikSense som förväntas bidra 
till att uppföljning och analys underlättas. Förvaltningen håller också på att bygga upp en 
struktur i Microsoft Teams för uppföljning.   

Vid intervju med förvaltningen uppges att nämnden utvecklade uppföljningen av skolfrånvaro 
under hösten 2019. Nämnden tog fram interna nyckeltal som skolorna ska följa, där nyckeltalet 
för frånvaro blev minst 80 procent närvaro. Förvaltningen framhåller att nyckeltalet kräver att 
både närvaro och frånvaro registreras för att mätningen ska bli korrekt. 

 
1 Begreppet hemmasittare återfinns i publikationer hos Skolverket och i övrig litteratur men inte i exempelvis lagtext. 
Det har kommit att användas i vardagligt tal om elever med mycket omfattande och långvarig skolfrånvaro, ofta till 
den grad att eleven enbart är i skolan mycket liten del av tiden eller inte alls. 
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Sedan våren 2019 ska anmälningar till huvudman rapporteras in till nämnden årligen. Hittills 
har nämnden hunnit ta del av siffrorna en gång. Därtill ska en löpande rapportering ske till 
nämnden på nyckeltalen men nämnden har ännu inte definierat hur ofta den löpande 
rapporteringen ska göras eller vad den ska innehålla. 

 Rutiner och ansvarsfördelning  

Rutiner och riktlinjer 

Sedan år 2015 finns en barn- och elevhälsoplan i kommunen, vilken bland annat omfattar 
frågan om skolfrånvaro. Barn- och elevhälsoplanen inkluderar en rutin för frånvarohantering i 
fem kortfattade punkter. Bland annat står det att skolplikt gäller från årskurs 1 för alla barn som 
är bosatta i Sverige och att frekvent frånvaro kan även om den anmälts av vårdnadshavare – 
räknas som ogiltig. Från och med höstterminen 2018 omfattas även förskoleklassen av 
skolplikt och vi noterar att rutinen inte har uppdaterats på denna punkt.  

Barn- och elevhälsoplanen inkluderar också ”Åtgärdstrappa - åtgärdande insatser vid 
skolfrånvaro”. Åtgärdstrappan uppges ha uppdaterats senast 2018. Trappan innehåller 
åtgärder på fem nivåer och för varje nivå finns tidsram, åtgärd och ansvarig angiven.  

 För första och andra åtgärdsnivån (första frånvarotillfället/dagen respektive efter tredje 
frånvarotillfället) ska läraren kontakta vårdnadshavare för samtal om frånvaroorsak.  

 På nivå tre (efter sjätte tillfället) ska analys göras och rektor informeras. 

 På nivå fyra (fortsatt upprepad frånvaro eller om frånvaron överstiger 12 dagar per 
kvartal) involveras också andra aktörer, såsom socialtjänsten och BUP. Dessutom för 
kurator samtal med elev och vårdnadshavare.  

 På nivå fem (fortsatt frånvaro trots insatser) sker anmälan till förvaltningen samt 
alternativa lösningar för rätten till utbildning undersöks.  

Läsåren 2016/2017 och 2017/2018 besvarade rektor på respektive grundskola en enkät om 
skolfrånvaron. Enkäten berörde bland annat frågor om antal elever med frånvaro över 20 
procent per kvartal, antal elever som var aktuella för steg fem i åtgärdstrappan och antal elever 
med beviljad ledighet mer än 10 dagar per läsår. Ett återkommande svar från skolorna var då 
att de inte använde åtgärdstrappan i den mån förvaltningen avsett.   

Även vid intervjuerna framkommer att skolorna i olika utsträckning jobbar enligt den 
förvaltningsgemensamma åtgärdstrappan. Vidare uppger elevhälsan att arbetssätten på 
respektive skola skiljer sig åt avsevärt och att åtgärdstrappan tillämpas i varierande 
utsträckning. 

På individnivå har tio stickprov gjorts i vilka vi tagit del av skolans eventuella utredning samt 
anmälan till huvudmannen (se bilaga 2). Utifrån underlagen bedöms huruvida ärendena är 
ändamålsenligt hanterade. Stickproven bekräftar bilden av att skolorna i Laholms kommun har 
mycket olika tillvägagångssätt när det gäller hantera, utreda och dokumentera elevers 
skolfrånvaro. I åtta av tio fall har utredning initierats avseende frånvarons orsaker. I ett fall 
gjordes ingen utredning trots hög frånvaro, med motiveringen giltiga orsaker till frånvaro. 
Frånvaron var dock hög, och dessutom ökade frånvaron senare, varpå en anmälan gjordes till 
nämnden. I ett fall har utredning inte ansetts behövligt, då frånvaron berott på beviljad 
långledighet samt sjukdom.  

I åtta fall av tio har anmälan skett till nämnden. I ett fall har anmälan inte ansett behövas då 
det berodde på nämnda långledighet samt sjukdom och i ett annat fall har den totala frånvaron 
inte varit sådan att en anmälan har ansetts behövas då frånvaron bland annat handlade om 
sen ankomst.   
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Från underlagen noteras vidare att det finns utredningar som resulterat i att skolan 
konstaterade att anmäld frånvaro var att betrakta som ogiltig då den berodde på ogiltiga 
anledningar. I andra fall visade det sig vara sjukdom som låg bakom frånvaron och den 
bedömdes som giltig. Det finns också exempel på vårdnadshavare som inte fått ansökt 
ledighet beviljad och eleven har sedan ändå varit frånvarande.  

 
Osund frånvaro  

I den förvaltningsgemensamma åtgärdstrappan används begreppet osund frånvaro. Det anges 
också att om det redan på åtgärdsnivå ett konstateras handla om osund frånvaro hanteras 
ärendet snabbare. Det finns ingen diskussion eller definition på när en frånvaro anses osund. 
Blanketterna för utredning och anmälan använder begreppet ”bristande närvaro” och vid 
intervjuer framkommer att skolorna framförallt pratar om det som problematisk skolfrånvaro. 
Flera av de intervjuade vill också betona att de vill tala om det som ökad närvaro snarare än 
minskad frånvaro. Det råder alltså ingen konsensus om vilka begrepp som ska används och 
hur man definierar de olika begreppen. 

I åtgärdstrappan framgår inte hur skolan ska se på eller eventuellt särskilja på anmäld 
respektive oanmäld frånvaro. Begreppen giltig eller ogiltig frånvaro återfinns inte heller i 
åtgärdstrappan. I de fem punkterna från barn- och elevhälsoplanen anges dock att all frånvaro 
som inte anmälts av vårdnadshavare betraktas som ogiltig samt att ”frekvent frånvaro kan – 
även om den anmälts av vårdnadshavare – räknas som ogiltig”. Dock ges ingen vägledning 
om hur detta ska avgöras. 

Enligt åtgärdstrappans tredje nivå ska kartläggning av frånvaro ske efter sjätte frånvarotillfället. 
För detta finns en förvaltningsgemensam blankett ”Utredning av bristande elevnärvaro” som 
ska användas. På blanketten anges att när en utredning inletts ska detta anmälas till barn- och 
ungdomsnämnden. I åtgärdstrappan anges dock att anmälan görs först på åtgärdsnivå fem 
(fortsatt frånvaro trots insatser). Även för denna anmälan finns en kommungemensam 
blankett. 

 
Ledigheter 

Ansökan om ledighet upp till tio skoldagar görs av vårdnadshavare i Vklass. Vid längre ledighet 
görs ansökan via kommungemensam blankett. Det finns i Laholms kommun inga kommunala 
styrdokument eller andra rutiner som, utöver de nationella regleringarna, stödjer rektor i 
bedömningen av ledighetsansökaningar. 

 
Skolpliktsbevakning  

En tjänsteperson på förvaltningen har det huvudsakliga ansvaret för skolpliktsbevakningen. 
Detta görs genom att kontrollera att alla i kommunen folkbokförda elever är skolplacerade och 
inskrivna på en skola. Hen har också kontakt med de lokala skoladministratörerna och vid 
behov med Skatteverket och Försäkringskassan. Det finns en upprättad rutin för 
skolpliktsbevakning. I rutinen anges bland annat ett en orosanmälan bör göras om man inte 
kan nå eller etablera en kontakt med vårdnadshavarna till ett skolpliktigt barn. Dock framgår 
inte när eventuell uppföljning av skolpliktsärenden sker till nämnden eller hur vite ska hanteras. 
Vid intervjuer framkommer att nämnden inte får någon regelbunden uppföljning av 
skolpliktsärenden, men att det just nu finns ett ärende där nämndens presidium varit 
involverade och där det kan bli aktuellt med vite.  
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 Elevhälsans roll 

I Laholms kommun finns en samlad barn- och elevhälsa. Den centrala elevhälsan består av 
en enhetschef på heltid, en verksamhetschef på halvtid, en medicinskt ledningsansvarig på 
halvtid, skolläkare (anlitas på konsultbasis enligt avtal), samt heltidstjänster för en 
skolpsykolog, en specialpedagog, och en specialpedagog/handläggare. Grundskole-
organisationen är indelad i tre spår, vilka alla har egna lokala elevhälsoteam. Chefen för 
elevhälsan har ansvar för all anställd elevhälsopersonal men rektor arbetsleder de som är 
utplacerade inom respektive spår. Vissa skolor har därtill specialpedagoger och speciallärare 
som är anställda av rektor.  

Vid intervju med förvaltningen och med rektorerna framkommer att de lokala elevhälsoteamen 
i vissa skolor fungerar som önskat, medan teamen i andra skolor inte är lika välfungerande. 
Några skolor framhåller att de önskar större inflytande över elevhälsopersonalen och att dessa 
skulle vara anställda på respektive skola. 

Under hösten 2019 utvärderades den kommungemensamma barn- och elevhälsoplanen och 
det konstaterades att planen inte utgör en gemensam plattform för barn- och elevhälsoarbetet. 
Det framkom vidare att skolor inte alltid följer planen när det gäller hantering av skolfrånvaro 
och använder inte alltid den åtgärdstrappa som finns däri, detta trots att centrala elevhälsan 
uppger sig ha varit tydlig med att det är enligt planen som alla skolor ska jobba. Därtill visade 
utvärderingen att planen inte säkerställer att elever får det stöd de har rätt till. Utifrån detta 
beslutades det att planen behöver revideras och uppdateras, vilket pågår nu. 

Elevhälsoteamen i respektive spår träffas regelbundet, i vissa fall varje vecka medan i andra 
fall var tredje vecka. Det varierar även huruvida elevfrånvaro lyfts vid varje möte eller ett par 
gånger per termin. Både central elevhälsa och rektorer uppger att det varierar när och hur 
elevhälsan involveras i arbetet med elever med frånvaro. Vidare uppges att även i fall där 
frånvaron överstiger 20 procent och en anmälan till huvudmannen görs är den lokala 
elevhälsan på respektive skolan inte alltid inkopplad. En anledning till att det varierar uppges 
vara att elevhälsan inte finns omnämnd i frånvarotrappan annat än att det anges att kurator på 
åtgärdsnivå fyra ska ha samtal med elev och vårdnadshavare.  

Den centrala elevhälsan är inte involverad i de ärenden om bristande skolnärvaro som anmäls 
till huvudmannen. Skolorna uppger motsvarande att de inte får återkoppling på dessa ärenden 
från central nivå. Rektor har dock möjlighet att söka stöd i elevhälsofrågor från det centrala 
elevhälsoteamet och för detta finns en särskild blankett.  

Vi har tagit del av årliga verksamhetsberättelser för elevhälsan för åren 2017 till 2019 och 
noterat att däri finns ingen uppföljning av arbete med skolfrånvaro.  
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4. Sammanfattande bedömning 

Vår sammanfattande bedömning är att nämndens hantering av skolfrånvaron ej är 
ändamålsenlig. Det finns inom ramen för barn- och elevhälsoplanen kommungemensamma 
styrdokument i form av kortfattade punkter liksom en åtgärdstrappa med insatser. Dessa har 
dock inte fungerat styrande för verksamheten och arbetet med skolfrånvaro på skolorna har 
inte alltid bedrivits i enlighet med frånvarotrappan. Elevhälsans involvering i arbetet med 
skolfrånvaro varierar stort mellan skolorna och uppvisar brister.  

Vi bedömer att arbetet med uppföljning och analys för att öka närvaro och förebygga frånvaro 
brister. I dagsläget finns det inte tillförlitlig statistik att tillgå över grundskoleelevernas frånvaro, 
varken på skolnivå eller på kommunövergripande nivå. Att problemet med icke tillförlitlig 
statistik varit känt länge noteras särskilt. Statistik och analyser behöver tas fram och 
dokumenteras så de kan ligga till grund för både kommungemensam och skolspecifik analys 
av vad frånvaron beror på samt hur skolorna ska arbeta förebyggande och med åtgärder.  

 
Finns det rutiner för rapportering av elevers frånvaro? 

Nej, inga gemensamma rutiner finns i dagsläget som kan ligga till grund för statistiska 
sammanställningar och analyser på en kommunövergripande nivå. Den data som finns uppges 
inte vara tillförlitlig. De olika skolorna har i varierande utsträckning utarbetat rutiner för 
rapportering av frånvaro som handlar om hur och när skolan ska sammanställa statistik och 
rapporter över skolfrånvaron. Vår bedömning är att det saknas en gemensam bild av vad 
frånvaron i Laholms kommuns skolor beror på. Att nyckeltalen och definitionerna ändrats 
mellan varje rapporteringstillfälle försvårar möjligheten att följa utvecklingen över tid.  

Det finns sällan en enkel förklaring till skolfrånvaro, men vi menar att det därför är desto 
viktigare att göra en analys. Analysen bör bland annat utgå från statistik över frånvaron, över 
frånvaroorsaker och delas upp på bland annat kön och årskurs samt olika intervaller av 
frånvaro för att kunna särskilja de som har mycket hög frånvaro från elever med mindre 
omfattande frånvaro eller ströfrånvaro. Den statistik som finns tillgänglig har på grund av att 
den inte ansetts tillförlitlig inte sammanställts, bearbetats eller använts på ett sätt som skulle 
underlätta möjligheterna att se mönster och arbeta med förebyggande åtgärder. Att tillförlitlig 
statistik saknades konstaterades redan läsåret 2016/2017 och att detta fortfarande inte 
åtgärdats bedömer vi som en allvarlig brist. Vidare ser vi det som en brist att nämnden bara i 
mycket liten omfattning tagit del av uppföljning och statistik avseende skolfrånvaro. 

 
I vilken utsträckning sker uppföljning av elevers frånvaro? 

Vi bedömer att de rutiner som finns kring hantering av frånvaro samt skolpliktsbevakning inte 
fullt ut är tillräckliga och ändamålsenliga. Dokumenten bedöms inte tydligt avseende när 
utredning ska inledas och när rapportering till huvudmannen ska ske. Dessutom är dokumentet 
inte uppdaterat med att skolplikten sedan 2018 också omfattar förskoleklass. Vissa av skolorna 
har också tagit fram egna rutiner som kompletterar den kommungensamma men 
huvudmannen har inte följt upp dessa eller säkerställt en likvärdig tillämpning.  

Det är positivt att rektorerna bedömer att de har en god bild av skolfrånvaron på den egna 
skolan och att enheterna upplevs tillräckligt små för att rektor ska kunna ha en god överblick. 
Vi anser dock att analyserna behöver fördjupas och dokumenteras tydligare. Dessutom 
behöver analyserna kommuniceras tydligare inom skolan och med förvaltningen centralt. Ett 
sådant arbete skulle stärka det förebyggande arbetet och styra resurser där analyserna visar 
på att de kan göra mest nytta. 
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Finns det en tydlig ansvarsfördelning gällande hantering av elevers frånvaro? 

Nej. Den kommungemensamma rutinen bedöms inte ange en tydlig arbetsfördelning och 
elevhälsans involveras inte alltid i arbetet. Vi bedömer att den kommungemensamma 
åtgärdstrappan inte varit styrande för arbetet och dokumentet behöver ses över, förtydligas 
samt implementeras i verksamheten.  

Dessutom finns en otydlighet kring när det är fråga om osund frånvaro och när utredning och 
anmälning ska göras. Enligt åtgärdstrappans tredje nivå ska kartläggning av frånvaro ske efter 
sjätte frånvarotillfället. För detta finns en förvaltningsgemensam blankett ”Utredning av 
bristande elevnärvaro” som ska användas. På blanketten anges att när en utredning inletts 
ska detta anmälas till barn- och ungdomsnämnden. I åtgärdstrappan anges dock att anmälan 
görs först på åtgärdsnivå fem (fortsatt frånvaro trots insatser). Det råder alltså viss diskrepans 
mellan dokumenten och inte heller har de olika dokumenten en enhetlig terminologi utan 
bristande närvaro, osund frånvaro och anmäld/oanmäld liksom giltig/ogiltig använts alla utan 
vidare definition.  

Vidare bedömer vi att kommunen inte har enbart delvis har ett ändamålsenligt arbetssätt när 
det gäller hur rektor uppmärksammar huvudmannen på att en elev har omfattande frånvaro. 
Skolorna får inte någon återkoppling på dessa ärenden och det finns inte ett ändamålsenligt 
sammanhållet arbete när en anmälan gjorts.   
 

Genomförs kartläggning vid längre frånvaro och vidtas lämpliga insatser? 

Delvis. I samband med att huvudmannen underrättas genom en skolpliktsanmälan kontrolleras 
om skolan har genomfört en utredning och satt in tillräckliga åtgärder. Utifrån de tio stickproven 
(se bilaga 2) bedömer vi ärendena vara ändamålsenligt hanterade i fråga om utredning och 
anmälan i sex fall. I två fall bedöms hanteringen vara delvis ändamålsenlig och i två fall som 
icke ändamålsenlig.  

I ett fall gjordes ingen utredning trots hög frånvaro, med motiveringen giltiga orsaker till 
frånvaro. Frånvaron var dock hög, och dessutom ökade frånvaron senare, varpå en anmälan 
gjorts till nämnden. Detta indikerar att en utredning i ett tidigare skede borde genomförts.  I 
vissa fall har utredningarna resulterat i att skolan konstaterade att anmäld frånvaro var att 
betrakta som giltiga, då det låg sjukdom bakom, men vi ser också fall där denna bedömning 
görs utan vidare överväganden eller utredning. I ett annat fall bedömer vi kontakten med 
vårdhandshavare som bristfällig och tillräckliga försök har inte gjorts för att få kontakt med 
vårdnadshavarna när de uteblivit på möten vilket bedöms försena åtgärder och insatser.  

Stickproven bekräftar bilden av att skolorna i Laholms kommun har mycket olika 
tillvägagångssätt när det gäller hantera, utreda och dokumentera elevers skolfrånvaro. I nio av 
tio fall har utredning initierats avseende frånvarons orsaker. Utredningarna är dock i flera fall 
mycket kortfattat återgivna och delar av dokumentationen av informell karaktär. Vi vill betona 
att en gedigen dokumenterad utredning behövs som utgångspunkt, i vilken skolan visar på en 
allsidig belysning av elevens styrkor och svagheter, vad som fungerar väl i skolsituationer och 
vad som fungerar mindre väl. Detta för att få en heltäckande bild av situationen, att kunna 
bygga vidare på det som fungerar väl och för att kunna sätta in rätt åtgärder. Dokumentationen 
behövs också för att kunna gå tillbaka och följa upp beslutade insatser. Slutligen är det 
avgörande att såväl elev som vårdhandshavare kommer till tals. 

 
Hur involveras elevhälsan i arbetet med elevers frånvaro? 

Elevhälsans involvering skiljer sig mycket åt mellan skolorna. Elevhälsan placerad på den 
enskilda skolan kan både arbeta förebyggande och med enskilda elever men vid intervjuerna 
framkommer att elevhälsan inte alltid involveras, inte ens i alla elevärenden där det 
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förekommer omfattande skolfrånvaro över 20 procent. Denna bild som bekräftas av 
stickproven.  

Centrala elevhälsan är inte inblandad i rapportering eller analys av de ärenden som anmäls till 
huvudmannen. Även om arbetet kring frånvarande elever främst är rektors ansvar bedömer vi 
att elevhälsans roll i arbetet behöver förtydligas och förstärkas. Elevhälsans kompetenser kan 
vara ett gott stöd till mentorer och rektorer i enskilda elevärenden och dessutom bör 
elevhälsans förbyggande arbete också omfatta åtgärder för en ökad skolnärvaro.  

 Rekommendationer 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi barn- och ungdomsnämnden att:  

 Säkerställa att det finns rutiner och arbetssätt som garanterar tillförlitlig data för att 
systematiskt kunna följa upp frånvarostatistiken i kommunens grundskolor, vid 
regelbundna mätpunkter och med möjlighet att dela upp statistiken på exempelvis kön, 
årskurs samt frånvarons omfattning.  

 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 
förankras i verksamheterna. 

 Tillse att beslutade styrdokument såsom åtgärdstrappan efterlevs. 

 Säkerställa att elevhälsans kompetenser fungerar stödjande för mentorer och rektorer 
i enskilda elevärenden, liksom att elevhälsans förbyggande arbete också omfattar 
åtgärder för en ökad skolnärvaro.  

 

 

Laholm den 17 juni 2020 

 

 

 

Hanna Ericsson  Julia Karlberg 

EY   EY  
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Källförteckning 

 

Intervjuade funktioner 

 Chef centrala elevhälsan 

 Utbildningschef 

 Avdelningschef grundskolan 

 Skoljurist  

 Rektor Skottorpsskolan 

 Rektor Vallbergaskolan 

 Rektorer Veingeskolan 

 Barn- och utbildningsnämndens presidium 

 

Deltagande revisorer vid intervjuer: Tommy Jacobsson 

 

Dokument 

 Rutin skolpliktsansvar 

 Blankett för anmälan till barn- och ungdomsnämnden om bristande elevnärvaro 

 Blankett för utredning av bristande elevnärvaro 

 Åtgärder vid elevs frånvaro  

 Nyckeltal från årsredovisning 2017, 2018 och 2019 

 Sammanställning av närvaro som är mindre än 80% 2019 

 Sammanställning av frånvaroanmälningar till BUN 2019 

 Huvudmannens sammanställning och analys läsår 16/17, 17/18 och 18/19 

 Verksamhetsberättelse för enheten Elevhälsa 2017, 2018, 2019 

 Skottorpsskolan: besvarad blankett om skolplikt och frånvaro; rutiner för närvaro- och 
frånvarorapportering; frånvarostatistik. Material finns för läsår 16/17, 17/18 och 18/19. 

 Vallbergaskolan: besvarad blankett om skolplikt och frånvaro; rutiner för närvaro- och 
frånvarorapportering; frånvarostatistik. Material finns för läsår 16/17, 17/18 och 18/19. 

 Veingeskolan: besvarad blankett om skolplikt och frånvaro; rutiner för närvaro- och 
frånvarorapportering; frånvarostatistik. Material finns för läsår 16/17, 17/18 och 18/19. 

 Kallelse/Underrättelse BUN 

 Organisationsschema Elevhälsan 

 Utvärdering av Barn- och elevhälsoplanen i Laholms kommun 

 Material för stickprov av elevers frånvaro 

 Systematiskt kvalitetsarbete barn- och ungdomsverksamheten 

 Årsbokslut 2019 BUN 
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Bilaga 1. Frånvarostatistik 

Sammanställning av närvaro som är mindre än 80 procent höstterminen 2019. 

Uppgifterna är hämtade från Vklass. Notera att andelen närvaro påverkas av att lärare 

registrera både elevers närvaro och frånvaro i Vklass.  

 

Enhet Antal elever med 
mindre än 80% 
närvaro 

Elever totalt på 
skolan 

Andel elever med 
mindre än 80% 
närvaro 

Våxtorpsskolan 21 390 5,38% 

Veingeskolan 71 555 12,79% 

Lagaholmsskolan 53 373 14,21% 

Vallbergaskolan 4 154 2,60% 

Knäredsskolan 10 139 7,19% 

Hishultsskolan 0 64 0,00% 

Genevadsskolan 0 41 0,00% 

Glänningeskolan 21 317 6,62% 

Parkskolan 5 274 1,82% 

Mellbystrandsskolan 8 194 4,12% 

Ahlaskolan 1 77 1,30% 

Skottorpsskolan 3 207 1,45% 

Totalt 197 2785 7,07% 
 

*Höstterminen 2019 öppnades nya Glänningeskolan F-6. Skolan har elever från tidigare Blåkulla F-3, 

Glänningeskolan F-3 samt Parkskolan F-6. Läsåret 2019/2020 går samtliga elever åk 6 på Glänningeskolan istället 

för såsom tidigare på Parkskolan.  

Källa: Nämndens årsredovisning 2019. 

 

Sammanställning av närvaro som är mindre än 80% vårterminen 2019 

Uppgifterna är hämtade från Vklass. Notera att andelen närvaro påverkas av att lärare 

registrera både elevens närvaro och frånvaro i Vklass.  

Enhet Antal elever med 
mindre än 80% 
närvaro 

Elever totalt på 
skolan 

Andel elever med 
mindre än 80% 
närvaro 

Våxtorpsskolan 74 373 19,84% 

Veingeskolan 79 547 14,44% 

Lagaholmsskolan 92 368 25,00% 

Vallbergaskolan 8 155 5,16% 

Knäredsskolan 12 136 8,82% 

Hishultsskolan 1 60 1,67% 

Genevadsskolan 3 45 6,67% 

Blåkullaskolan 9 77 11,69% 

Glänningeskolan 3 103 2,91% 

Parkskolan 16 417 3,84% 

Mellbystrandsskolan 18 207 8,67% 

Ahlaskolan 11 82 13,41% 

Skottorpsskolan 17 196 8,67% 

Totalt 343 2766 12,40% 
 

Källa: Nämndens årsredovisning 2019. 
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Anmälan om frånvaro till BUN 

Enligt rutinen ska anmälan göras då skolan inleder en utredning om frånvaro. 

Vårterminen 2019 

Våxtorpsskolan, F-6 1 

Våxtorpsskolan, 7-9 5 

Veingeskolan, F-6 1 

Veingeskolan, 7-9 14 

Lagaholmsskolan 35 

Knäredsskolan 21 

Hishultsskolan 1 

Parkskolan 3 

Mellbystrandsskolan 2 

Ahlaskolan 11 

Skottorpsskolan 1 

Totalt 95 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Nämndens årsredovisning 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höstterminen 2019 

Lagaholmsskolan 32 

Melbystrandsskolan 2 

Parkskolan 1 

Veingeskolan, F-6 1 

Veingeskolan, 7-9 1 

Totalt 37 
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Bilaga 2. Bedömning av stickprov 

 

 Termin Skola Årskurs Frånvaro 
(giltig) 

Frånvaro 
(ogiltig) 

Utrett An-
mält 

Bedömning av 
hantering 

Elev 1 HT19 Skottorpsskolan 3 21% 0% Nej Nej Ändamålsenligt 

Elev 2 HT19 Skottorpsskolan 5 24% 0% Ja Ja Delvis 
ändamålsenligt 

Elev 3 VT20  Skottorpsskolan 6 9% 6% Nej Nej Delvis 
ändamålsenligt 

Elev 4 VT20 Skottorpsskolan F-klass 30% 0% Nej Ja Icke 
ändamålsenligt 

Elev 5 HT19 Vallbergaskolan 3 11% 0% Ja Ja Ändamålsenligt 

Elev 6 HT19 Vallbergaskolan 4 10% 0% Ja Ja Ändamålsenligt 

Elev 7 HT19 Vallbergaskolan 5 37% 0% Ja Ja Icke 
ändamålsenligt 

Elev 8 VT20 Vallbergaskolan 4 5% 4% Ja Ja Ändamålsenligt 

Elev 9 VT20 Vallbergaskolan 5 0% 68% Ja Ja Ändamålsenligt 

Elev 
10 

VT20 Vallbergaskolan 6 29% 0% Ja Ja Ändamålsenligt 

 

Källa: Inskickad dokumentation från enheterna.  

På individnivå har tio stickprov gjorts i vilka vi tagit del av skolans eventuella utredning samt 
anmälan till huvudmannen. Utifrån underlagen bedöms huruvida ärendena är ändamålsenligt 
hanterade enligt följande skala: ändamålsenlig, delvis ändamålsenlig eller icke ändamålsenlig.  

Vid vår bedömning har vi beaktat följande aspekter: 

 Är frånvaron giltig eller ogiltig (de begrepp som används i blanketten). Har skolan själv 
gjort någon prövning om huruvida det rör sig om frånvaron som beror på anledningar 
som är att betrakta som giltiga eller om det kan finnas andra anledningar bakom? 

 Under vilken tidsperiod har frånvaron inträffat. Är frånvaron koncentrerad till en period 
(hur lång är i så fall denna period) eller omfattar den flera perioder/tillfällen? 

 När i förhållande till frånvaron har utredning och anmälan gjorts? Hur skyndsamt har 
detta genomförts? 

 Dokumentation. Hur omfattande och av vilken kvalitet är dokumentationen i ärendet? 

 Vårdnadshavares involvering. Har vårdnadshavare kontaktats och vilka åtgärder har 
vidtagits när det varit svårt att få kontakt med vårdnadshavare? 

 Vilka åtgärder har vidtagits för att öka närvaron? 

 Har elevhälsan involverats? 

  


