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Granskning av elevers frånvaro i grundskolan 

 
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 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 och bedöms som en allvarlig brist. 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.  

 

 
Gjorda iakttagelser och bedömning har sammanställts i bifogad rapport. Rapporten översänds 

härmed. Kommunrevisionen önskar erhålla skriftligt svar på granskningsrapporten senast den 

2020-10-08. Svaret skickas till revisionen@laholm.se samt hanna.ericsson@se.ey.com  
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Med vänlig hälsning, 

 

 

 

Lillemor Landén Vepsä  Tommy Jacobson  

Kommunrevisionens ordförande  Vice ordförande    
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