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§ 19
Remissvar Miljöpartiet motion om hög frånvaro i Vallentunas skolor (UN 
2019.123)

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att:
Utbildningsnämnden beslutar att:
- anta föreslaget remissvar angående motionen.

- föreslå kommunfullmäktige att anse motionens följande att-satser besvarade:
Att Vallentuna Kommun höjer sin kunskap kring orsakerna till hemmasittande.
Att Vallentuna Kommun skapar metoder och strategier för att motverka samt hjälpa elever 
tillbaka som hamnat i ofrivillig skolfrånvaro.

- föreslå kommunfullmäktige att avslå motionens följande att-sats:
Att Vallentuna kommun tar in en extern organisation som kan granska kommunens arbete 
med problematisk frånvaro för att därigenom tydligare kunna se var det brister.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet har i en motion, 2019-10-06 föreslagit att Vallentuna kommun höjer sin kunskap 
om orsaker till hemmasittande, att en extern organisation granskar kommunens arbete med 
problematisk frånvaro samt att strategier och metoder skapas för att hjälpa elever tillbaka till 
skolan.

För arbetet inom Vallentuna kommuns verksamheter samt ansvaret för kommunens elever i 
andra skolor är arbetet med att stärka närvaro ett prioriterat område. Arbetet är en del i det 
systematiska kvalitetsarbetet och omfattar metoder, uppföljning, analys och utvecklingsarbete. 
Riktlinjer och rutiner kring närvaroarbetet kommer att revideras under våren 2020, detta sker 
inom det nätverk som finns med kuratorer inom alla kommunala skolor. Arbetet syftar till att 
förtydliga rutiner kring hur personalen ska agera vid frånvaro och skapa likvärdighet i hur 
skolorna arbetar med tidiga insatser vid frånvaro för att förebygga att elever hamnar i 
ofrivillig skolfrånvaro.

I remissvaret hänvisar Barn-och ungdomsförvaltningen till aktuell forskning inom området 
samt det arbete som bedrivs inom Sveriges Kommuner och Regioners utvecklingsprogram för 
fullföljd utbildning där Vallentuna kommun deltar. Programmet, som baseras på expertis 
inom området, pågår under 2020 och ger både ökad kunskap kring orsaker till studieavbrott 
och frånvaro samt insatser som förebygger och främjar fullföljd utbildning.

Yrkanden
Zara Sjökvist (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Beslutsgång
Ordförande, Zarah Sjökvist (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, remissvar miljöpartiet motion om hög frånvaro i Vallentunas skolor
 Remiss, Motion (MP) om hög frånvaro
 Remissvar Miljöpartiet motion om hög frånvaro i Vallentunas skolor
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Tjänsteskrivelse

Remissvar Miljöpartiet motion om hög 
frånvaro i Vallentunas skolor

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att:
- anta föreslaget remissvar angående motionen.

- föreslå kommunfullmäktige att anse motionens följande att-satser besvarade:
Att Vallentuna Kommun höjer sin kunskap kring orsakerna till hemmasittande.
Att Vallentuna Kommun skapar metoder och strategier för att motverka samt hjälpa 
elever tillbaka som hamnat i ofrivillig skolfrånvaro.

- föreslå kommunfullmäktige att avslå motionens följande att-sats:
Att Vallentuna kommun tar in en extern organisation som kan granska kommunens 
arbete med problematisk frånvaro för att därigenom tydligare kunna se var det 
brister.

Ärendet i korthet
Miljöpartiet har i en motion, 2019-10-06 föreslagit att Vallentuna kommun höjer sin 
kunskap om orsaker till hemmasittande, att en extern organisation granskar 
kommunens arbete med problematisk frånvaro samt att strategier och metoder 
skapas för att hjälpa elever tillbaka till skolan.

För arbetet inom Vallentuna kommuns verksamheter samt ansvaret för kommunens 
elever i andra skolor är arbetet med att stärka närvaro ett prioriterat område. Arbetet 
är en del i det systematiska kvalitetsarbetet och omfattar metoder, uppföljning, analys 
och utvecklingsarbete. Riktlinjer och rutiner kring närvaroarbetet kommer att 
revideras under våren 2020, detta sker inom det nätverk som finns med kuratorer 
inom alla kommunala skolor. Arbetet syftar till att förtydliga rutiner kring hur 
personalen ska agera vid frånvaro och skapa likvärdighet i hur skolorna arbetar med 
tidiga insatser vid frånvaro för att förebygga att elever hamnar i ofrivillig 
skolfrånvaro. 

I remissvaret hänvisar Barn-och ungdomsförvaltningen till aktuell forskning inom 
området samt det arbete som bedrivs inom Sveriges Kommuner och Regioners 
utvecklingsprogram för fullföljd utbildning där Vallentuna kommun deltar. 
Programmet, som baseras på expertis inom området, pågår under 2020 och ger både 
ökad kunskap kring orsaker till studieavbrott och frånvaro samt insatser som 



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2020-02-27

DNR UN 2019.123 
SID 2/2

förebygger och främjar fullföljd utbildning.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, remissvar Miljöpartiet motion om hög frånvaro i 

Vallentunas skolor
2. Motion om hög frånvaro
3. Remissvar, Miljöpartiet motion om hög frånvaro i Vallentunas skolor

Susanna Falk Linda Hallén
Utbildningschef Avd.chef Verksamhetsutveckling

______________________

Ska expedieras till
Akten, kommunstyrelsen
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Remiss 
Motion om hög frånvaro  

Svar på remissen önskas senast: 2020-04-01 

 

Hos oss handläggs ärendet av Emelie Hallin 

 

Remissvaret sänds elektroniskt till registrator.klk@vallentuna.se 

 

 

Förlängd remisstid begärs snarast hos handläggaren. 

 

 

 

Emelie Hallin 

 
Bilagor: 

Motion 
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Motion om hög frånvaro iVallentuna skolor

I rapport om skolfrånvaro i grundskolan som presenterats på Barn och Ungdomsnämnden nyligen,
visades resultat som var oroväckande. Rapporten påvisade att i kommunen finns 146 elever som har
högre frånvaro än 30%, det vill säga en frånvaro med minst 2-3 dagar i veckan året runt. 201 elever
har mellan 20-30 o/o frånvaro, dvs 1-2 dagar i veckan och att 11 19 elever har mer än 10% frånvaro av
totalt 3914 elever ivår kommun.

Skolan är en central och viktig del av kommunens verksamhet och därför känner vi i Miljöpartiet ett
stort engagemang för det arbetet. Ett problem som länge funnits, men som inte uppmärksammats
tillräckligt är det som slarvigt kallas hemmasittare. Det vill säga elever med problematisk frånvaro. Det
verkar som att Vallentuna kommun har ett extra stort problem med elever som är hemma, vilket
rapporten om Skolfrånvaro visar. 146 elever med mer än 30o/o frånvaro - det är inte bra. I synnerhet
inte när det finns kommuner i Sverige som inte har några elever med hög frånvaro.

Skolinspektionens rapport på området visar att skolor ofta misslyckas med att identifiera orsaken
bakom problemet och att fel insatser därför sätts in. Vi vet inte om det stämmer in på skolors arbete i

Vallentuna, men vårdnadshavare vi pratat med anser att deras barn med hög frånvaro inte fått
tillräckligt stöd och de har även hänvisat till att barn i andra kommuner fått mer och bättre stöd.

Exempel på stöd som vårdnadshavare efterfrågar är digitalt flärrstyrt stöd samt en resursperson som
kan hjälpa till att hämta eleven från hemmet eller komma och arbeta med eleven i hemmet. I

kommuner med låg frånvaro framhålls ofta det nära samarbetet med hemmet samt tidigt och mycket
stöd vid första tecknen på svårigheter att gå till skolan. Vi tolkar även Skolinspektionens
rekommendationer som så att sådant stöd är bra.

Miljöpartiet i Vallentuna föreslår därför:

- Att Vallentuna Kommun höjer sin kunskap kring orsakerna till hemmasittande.
- Att Vallentuna kommun tar in en extern organisation som kan granska kommunens arbete med
problematisk frånvaro för att därigenom tydligare kunna se var det brister.
- Att Vallentuna Kommun skapar metoder och strategier för att motverka samt hjälpa elever tillbaka
som hamnat i ofrivillig skolfrånvaro.

För Miljöpartiet de Gröna Vallentuna

lløÁ-
JenNicklas Steorn

R*sw*s /Jei,/e m'tn
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Svar på motion  

Miljöpartiet i Vallentuna: Motion 
om hög frånvaro i Vallentunas 
skolor, 2019-10-06
Miljöpartiet har i en motion, 2019-10-06 föreslagit att Vallentuna kommun höjer sin 
kunskap om orsaker till hemmasittande, att en extern organisation granskar 
kommunens arbete med problematisk frånvaro samt att strategier och metoder 
skapas för att hjälpa elever tillbaka till skolan.

I detta svar på motionen används begreppet elever med långvarig skolfrånvaro istället 
för hemmasittare. I motionen hänvisar Miljöpartiet till den rapport om skolfrånvaro 
för läsåret 2018-2019 som barn- och ungdomsförvaltningen redovisade oktober 2019.

I motionen tar Miljöpartiet upp problemet med de elever som har högst frånvaro.  
Precis som Miljöpartiet framhåller i motionen så är hög skolfrånvaro ett stort problem 
för det enskilda barnet och deras vårdnadshavare. Barnet går miste om den 
utbildning de har rätt till och detta leder till en mängd negativa konsekvenser för den 
enskilda individen. Det innebär bland annat en ökad risk att som vuxen hamna i 
ohälsa, arbetslöshet och låg delaktighet i samhället. En studie som Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) hänvisar till visar att personer utan fullföljd 
gymnasieutbildning vid 29 års ålder har 86 procent högre risk för arbetslöshet. Vi vet 
av forskning att varje fullföljt steg i utbildningstrappan ökar den enskildes 
förutsättningar till ett bra och hälsosamt liv (Sveriges kommuner och regioner, 2019).

Barnkonventionens 28:e artikel fastställer alla barns rätt till utbildning 
(Barnkonventionen, 2020). Skollagen slår fast att alla har rätt att klara sin utbildning. 
”Alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 
personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas 
så långt som möjligt enligt utbildningens mål” (3 kap. 2 § Skollagen). Skollagen 
reglerar lika tillgång till utbildning oberoende av geografisk hemvist, och sociala och 
ekonomisk förutsättningar. Där står även att skolan ska ge extra anpassningar, 
skyndsamt utreda elevens behov samt ge särskilt stöd om eleven inte når 
kunskapskraven eller uppvisar andra svårigheter. (3 kap. 5 och 7 §§ Skollagen). 
Dessutom finns specifik skrivning om att upprepad eller längre frånvaro ska utredas 
skyndsamt, detta oavsett om den är giltig eller ogiltig (7 kap. 19a § samt 15 kap. 16 § 
Skollagen).



SID 2/5

BARN-OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN

VALLENTUNA KOMMUN 
186 21 VALLENTUNA 
TFN: 08-587 850 00

WWW.VALLENTUNA.SE

Riksdagen tog den 23 maj 2018 beslut om ändringar i skollagen gällande 
skolfrånvaro. Syftet är att minska elevers upprepade och längre frånvaro inom de 
obligatoriska skolformerna. Om en elev har upprepad eller längre frånvaro ska 
rektorn se till att frånvaron utreds. Detta gäller oavsett om det är giltig eller ogiltig 
frånvaro och arbetet ska ske skyndsamt. Denna utredning ska genomföras i samråd 
med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan. Ibland behöver även en 
utredning om särskilt stöd inledas. Rektor ska anmäla till huvudmannen när en sådan 
utredning inleds. (Prop. 2017/18:182 Samling för skolan).

För arbetet inom Vallentuna kommuns verksamheter samt ansvaret för kommunens 
elever i andra skolor är arbetet med att stärka närvaro ett prioriterat område. Arbetet 
är en del i det systematiska kvalitetsarbetet och omfattar metoder, uppföljning, analys 
och utvecklingsarbete.

Betydande frånvaro i grundskolan påverkar elevernas möjlighet till att ta nästa steg i 
utbildningstrappan som startar med behörighet till gymnasiet. Statistik för 
Vallentuna kommuns grundskolor visar att 2018 var 91,2 procent av eleverna 
behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. Jämförbar siffra för Region Stockholm 
är 89 procent (Kolada, 2020).

I motionen nämner Miljöpartiet olika åtgärder som vårdnadshavare efterfrågar som 
digitala stöd och resurspersoner som ger stöd till eleven. För att komma åt det 
komplexa problem som ofrivillig skolfrånvaro innebär behövs ett arbete på flera 
nivåer, det handlar om främjande, förebyggande och i sista hand ett åtgärdande 
arbete. Ur elevens perspektiv är det viktigt att problemet med skolfrånvaro aldrig 
uppstår och att de metoder som skolan arbetar med ska inkludera samtliga elever. Det 
handlar om att skapa goda, trygga och tillgängliga lärmiljöer. Det arbetet är ett 
ständigt pågående ansvar för alla skolor och handlar om likabehandlingsarbete, att 
förebygga och motverka kränkning och diskriminering samt att skapa studiero och 
trygghet. Skolans styrdokument betonar detta liksom att undervisningen utformas 
efter den enskilde elevens behov och förutsättningar. 

Skolinspektionen gjorde 2015 en kartläggning av skolors arbetssätt för att komma 
tillrätta med den omfattande ogiltiga frånvaro som finns. Rektorerna på de elva skolor 
som deltog i undersökningen beskrev tre viktiga teman för ett framgångsrikt arbete. 
Det handlade om att skapa goda relationer till elev och vårdnadshavare och att 
uppmärksamma frånvaron tidigt. Det är även viktigt att det finns en väl fungerande 
samverkan och samarbete, både inom skolan och med andra samhällsfunktioner.

Skolinspektionens rapport visade att det har skett en förbättring vad gäller 
frånvarorapportering på skolorna samt att kommunerna har ökat sina möjligheter för 
tidig upptäckt av frånvaro. Samtidigt konstaterar Skolinspektionen att det är ett stort 
antal elever som har en omfattande ogiltig frånvaro. En slutsats är att det arbete som 
går bortom de administrativa rutinerna behöver utvecklas mycket mer. 
(Skolinspektionen, 2016)
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Kommuner behöver ha kunskap om frånvarosituationen vid sina skolor för att kunna 
ta sitt ansvar. Det innebär att kunna identifiera, analysera och dra slutsatser samt ge 
stöd åt skolorna. Kommunen ska bistå skolorna i komplicerade elevärenden som 
kräver insatser av olika aktörer (Skolinspektionen, 2016).

En förutsättning för att hemkommunen ska kunna kontrollera att alla skolpliktiga 
elever fullgör sin skolgång och få sin rätt till utbildning tillgodosedd är att det finns 
rutiner för skolpliktsbevakning (Skolverket, 2012).

Vallentuna kommuns skolor arbetar efter fastställda riktlinjer för ökad närvaro. Dessa 
riktlinjer och rutiner för bevakning av elevernas skolgång syftar till att inga elever som 
är folkbokförda i kommunen hamnar vid sidan av skolsystemet. Viktigt i detta 
sammanhang är att dessa rutiner är väl kända av alla som arbetar i skolan och att 
rutinerna ska hjälpa skolorna i arbetet med problematisk frånvaro.

Utifrån Vallentuna kommuns riktlinjer ska en skolpliktsanmälan göras till 
hemkommunen om frånvaron överstiger 30 procent under två månader oavsett om 
frånvaron är giltig eller ogiltig. Detta gäller både kommunala skolor som fristående 
och utomkommunala skolor. 

Rutiner finns för att tidigt kunna identifiera och bryta frånvaro samt främja närvaro 
genom att kontinuerligt analysera den samlade, övergripande bilden (statistiskt 
underlag) av elevers frånvaro.

Det finns olika typer av frånvaro, men oavsett om frånvaron är beviljad eller 
anmäld/oanmäld, så förlorar eleven undervisningstid. Om en elev är borta 10 procent 
under ett läsår blir det räknat i tid ca 74 timmar eller 3,5 veckor, i ett kort perspektiv 
handlar det om en halv dag i veckan. Om en elev är borta 20 procent under ett läsår 
blir det räknat i tid ca 148 timmar eller 7 veckor. I ett kort perspektiv handlar 20 
procents frånvaro om en dag i veckan.

Skolpliktsärenden redovisas till barn-och ungdomsnämnden varje termin. Rapport 
för höstterminen 2019 kommer att presenteras för BUN i mars 2020 och innehåller 
inkomna skolpliktsanmälningar och närvaro utifrån skolornas rapportering i 
SchoolSoft.  Antal aktiva skolpliktsärenden 2019-12-31 för både kommunala och 
fristående verksamheter är 156 stycken. I rapportens analys konstateras att frågor om 
frånvaro har aktualiserats ute på skolorna, hos huvudman och i kommunens 
rektorsgrupp på ett positivt sätt.   

Frånvaro för elever följs upp på i skolornas elevhälsoteam (EHT) varje månad sedan 
augusti 2019 för att skapa bättre uppföljning och insatser. Ett kontinuerligt främjande 
arbete handlar också om att frågor kring frånvaro och ledighet tas upp i 
kommunikationen mellan skola och vårdnadshavare. Detta för att stärka en 
skolkultur och en och gemensam syn på vikten av närvaro. 
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Vallentuna deltar i Sveriges kommuner och regioners, SKR:s “utvecklingsprogram för 
fullföljd utbildning” tillsammans med Ekerö och Boden där Vallentunas resultat kring 
både närvaro, avbruten skolgång och resultat analyseras och bearbetas. Programmet 
pågår under 2020 och ger både ökad kunskap kring orsaker till studieavbrott och 
frånvaro samt insatser som förebygger och främjar fullföljd utbildning. 
Handlingsplaner kommer att utarbetas inom detta samarbete med SKR. 

Inom barn-och ungdomsförvaltningen har ett övergripande elevhälsoarbete, inom det 
som benämns, Huvudmanna EHT, startats upp under hösten 2019. I detta forum följs 
skolornas elevhälsoarbete upp på enhetsnivå för att identifiera hur skolenheternas 
elevhälsoarbete behöver utvecklas och vilka stödåtgärder som kan behöva sättas in för 
ökad likvärdighet och kvalitet. 

Riktlinjer och rutiner kring närvaroarbetet kommer att revideras under våren 2020, 
detta sker inom det nätverk som finns med kuratorer inom alla kommunala skolor. 
Arbetet syftar till att förtydliga rutiner kring hur personalen ska agera vid frånvaro 
och skapa likvärdighet i hur skolorna arbetar med tidiga insatser vid frånvaro. 
Vallentunas skolor med förvaltning och socialtjänst har ett etablerat samarbete som 
har formaliserats ytterligare under våren 2020. En gemensam projektgrupp har 
bildats som består av representanter från barn och ungdomsförvaltningen, 
socialförvaltningen och skolornas kuratorsnätverk. Projektgruppen arbetar med att 
skapa överblick av de olika insatser som finns för elever med problematisk 
skolfrånvaro och deras vårdnadshavare så att de rutiner som tas fram främjar 
samverkan mellan skola och socialtjänst. De insatser som skolan respektive 
socialtjänsten vidtar ska komplettera varandra och utgå från den kompetens och 
specialistkunskap som finns inom respektive område. Detta för att de sammantagna 
resurserna ska ge bästa möjliga effekt och stöd för eleven och familjen. 

Mot bakgrund av de insatser som finns etablerade på alla nivåer inom Vallentuna 
kommuns skolorganisation så ser inte barn-och ungdomsförvaltningen något behov 
av en extern granskning. Inom det systematiska kvalitetsarbetet finns en fungerande 
och tillförlitlig kontroll av de processer som finns exempelvis genom 
skolpliktsbevakning. 

Det pågående utvecklingsarbetet med Sveriges kommuner och regioner baseras på 
expertis inom området och bidrar till ökad kompetens på alla nivåer inom 
skolkommunen. Det samarbete som finns etablerat och som kontinuerligt 
vidareutvecklas med socialförvaltningen innebär att resurser och kompetens 
samordnas med barnets bästa i fokus.

Barn-och ungdomsförvaltningen anser att miljöpartiets motion är besvarad vad 
gäller:

- Att Vallentuna Kommun höjer sin kunskap kring orsakerna till hemmasittande.
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- Att Vallentuna Kommun skapar metoder och strategier för att motverka samt hjälpa 
elever tillbaka som hamnat i ofrivillig skolfrånvaro.

 Barn-och ungdomsförvaltningen anser att miljöpartiets motion bör avslås vad gäller:

 - Att Vallentuna kommun tar in en extern organisation som kan granska kommunens 
arbete med problematisk frånvaro för att därigenom tydligare kunna se var det 
brister.

Vallentuna 2020-02-24

 

Källor

Skolinspektionen, Rapport, “Omfattande ogiltig frånvaro i Sveriges grundskolor” 
2016. 

Hämtad 2020-02-26: Omfattande ogiltig frånvaro i Sveriges grundskolor

Sveriges Regering, Prop. 2017/18:182 “Samling för skolan”.

Hämtad 2020-02-26: Samling för skolan
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