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Tjänsteskrivelse

Sammanställning av statistik för 
skolpliktsbevakning och skolfrånvaro
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

Ärendet i korthet
Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat en rapport som visar en 
sammanställning av statistik för skolpliktsärenden och skolfrånvaro för elever i 
grundskola och grundsärskola.

Bakgrund
Enligt skollagen har alla barn som är bosatta i Sverige skolplikt, med några få 
undantag vilka inte behandlas i rapporten. Det innebär att alla barn som omfattas av 
den allmänna skolplikten har rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning i allmän 
skola och enligt huvudregeln ska skolplikten börja fullgöras i förskoleklass och 
inträder således höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. En förutsättning 
för kommunen att kunna ta ansvar är inhämtande av kunskap om elevernas frånvaro. 
Det ställer i sin tur höga krav på hur kunskapen inhämtas och hur kommunen och 
skolorna identifierar och analyserar statistiken och vilka åtgärder som vidtas, dels 
generellt på skolorna för eleverna som grupp, dels för varje enskild elev.
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2. Inledning
Denna rapport redovisar statistik för höstterminen 2020 till barn- och 
ungdomsförvaltningen inkomna skolpliktsanmälningar och närvaro utifrån skolornas 
rapportering i SchoolSoft.  Rapporten innehåller även beskrivning av de nya 
riktlinjerna och processerna kring arbetet med att minska skolfrånvaro samt 
inhämtad information angående frånvaro kopplat till coronapandemin. Problematisk 
frånvaro kan definieras utifrån olika parametrar, vilka kan skilja sig åt från individ till 
individ. 

2.1 Skolpliktsbevakning 

Utifrån Vallentuna kommuns riktlinjer fram till november 2020 ska en 
skolpliktsanmälan göras till hemkommunen om frånvaron överstiger 30 procent 
under två månader oavsett frånvarons orsaker. Detta gäller både kommunala skolor 
likväl som fristående utomkommunala skolor. 
2.2 Nya riktlinjer och rutiner

Nya riktlinjer trädde i kraft under höstterminens senare del. De följer rådande 
lagstiftning som säkrar barns rätt till utbildning och rektors skyldighet att utreda 
frånvaro. Riktlinjerna tillsammans med rutinerna är stödjande processer för 
verksamheterna att öka närvaron och förebygga frånvaro. Det betyder att det inte 
endast är frånvarons omfattning i tid som avgör om en anmälan om utredning ska ske 
eller inte. I samband med de nya riktlinjerna digitaliserades processen i DF respons 
för såväl fristående aktörer som kommunala verksamheter.

2.3 Frånvaro under coronapandemin

Rapportering har löpande skett till huvudman gällande frånvarostatistik för elever 
likväl som för personal för att följa utvecklingen på varje kommunal skola. 
Uppföljning och dialog kring frånvaron har kontinuerligt skett genom både dialog och 
i skriftlig form för att kunna stödja skolorna och vid behov kunna omfördela resurser.
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3. Skolpliktsbevakning
Kommuner måste ha kunskap om frånvarosituationen vid sina skolor för att kunna ta 
sitt ansvar. Det innebär att kunna identifiera, analysera och dra slutsatser samt att 
stödja skolorna. Kommunen ska bistå skolorna i komplicerade elevärenden som 
kräver insatser av olika aktörer.

3.1 Skolpliktsärenden

Antal aktiva skolpliktsärenden för både kommunala och fristående verksamheter 
2020-12-10 är 173 stycken.

Stapeldiagrammet nedan visar antalet skolpliktsärenden fördelat på skolorna, 
höstterminen 2020.
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Stapeldiagrammet nedan visar antalet skolpliktsärenden fördelat per årskurs över tid, 
höstterminen 2018-2020.

ÅK F* Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9
Aktiva ärenden fördelat på 
årskurs HT 2018

1 1 2 3 5 9 19 16 29 34

Aktiva ärenden fördelat på 
årskurs HT 2019

4 3 3 11 7 16 15 24 34 39

Aktiva ärenden fördelat på 
årskurs HT 2020

3 7 6 5 15 15 19 26 31 46
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Diagrammet nedan visar hur skolpliktsärenden har fördelats per kön, höstterminen 
2020.
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3.1.1 Frånvaro kommunala skolor ht-20

BS ROS GVS KLS KAS KÅS LS

HGS 
inkl 

Topa
sen

SU 
Atlas/
Clavis

OlympiaskolanTotalt 

10-20% 26,3% 29,7% 30,7% 41,3% 33,1% 29,7% 26,5% 35,7% 24,1% 42,5% 31,7%
20-30% 5,5% 10,2% 8,8% 8,3% 12,9% 9,9% 7,0% 9,7% 16,7% 12,5% 8,9%
30%< 1,5% 4,0% 3,8% 3,7% 2,4% 0,0% 1,8% 6,2% 22,2% 7,5% 3,8%

0,0%
5,0%

10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%

Frånvaro andel elever i kommunal grund-/grundskärskola  
ht20

Höstterminen 2020 visar att andelen med högst frånvaro är elevgruppen med 10-20 
procent. Antal elever med högre frånvaro än 30 procent har minskat enligt 
stapeldiagrammet nedan. 
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Frånvaro < 30%  VT 2020 4% 6% 5% 10% 10% 2% 7% 4% 10% 28% 23% 11%
Frånvaro < 30%  HT 2020 1,5% 4,0%3,8%3,7%2,4% 0,0%1,8% 6,2%22,2%7,5%3,8%
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Elever med högre frånvaro än 30 procent under höstterminen 2020 har ökat i 
jämförelse med höstterminen 2019 men minskat i jämförelse med vårterminen 2020. 
Samtliga enheter har färre elever med hög frånvaro under höstterminen 2020 än 
vårterminen 2020.

4. Frånvaro – nya rutiner och riktlinjer

Genom antagande av nya riktlinjer för barns rätt till utbildning - skolpliktsbevakning 
och skolfrånvaro har enheterna frångått rapportering utifrån procentsats. Arbetet 
med ökad närvaro inriktas nu på att tidigt identifiera elever i riskzonen utifrån flera 
parametrar.

Det kommunala kuratorsnätverket har arbetat fram nya rutiner för förebyggande och 
främjande närvaroarbete. En enkel samt en fördjupad kartläggning finns som stöd för 
att kartlägga elevens frånvaro i ett samarbete med vårdnadshavare, elev och skola. 
Rutinen utgår ifrån att tidigt identifiera elevers frånvaro på både individ och 
gruppnivå med fokus på tidiga insatser och att skyndsamt utreda orsaker till elevens 
frånvaro. I rutinen finns tydliga steg för att öka likvärdigheten och utgå ifrån varje 
elevs rätt till utbildning. 

På några skolenheter har man under vårterminen börjat använda den enkla 
kartläggningen som ett steg i implementeringen av den nya rutinen som fullt ut 
infördes under senare delen av höstterminen 2020. Den digitala processen för 
utredning av frånvaro sker i systemet DF respons, samma digitala system som 
används för andra ändamål. 

Om en elev har upprepad eller längre frånvaro, oavsett om den är anmäld eller 
oanmäld, ska skolan göra en fördjupad kartläggning med frågeställningar som 
kartlägger elevens situation utifrån flera perspektiv. Utredning av problematisk 
frånvaro ska utgå från varje enskild elev och situation. 

Rapportering till huvudman

Den reviderade kommungemensamma rutinen säkerställer att anmälan av frånvaro 
sker i enlighet med 7 kap. 19 a § skollagen (2010:800). När en utredning om en elevs 
frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast anmäls till huvudmannen. 
Det sker automatiskt genom att rektors beslut om att utreda en elevs frånvaro 
registreras i det digitala systemet DF respons.
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4.1 Statistik ur DF respons
Cirkeldiagrammen nedan visar statistik hämtad ur DF respons fram till och med 
2020-12-22 sammanlagt 57 ärenden varav 6 ärenden ska betraktas som testärenden. 

Kommentar: Den ojämna fördelningen mellan skolorna kan delvis förklaras med att 
skolorna kom igång med DF respons vid olika tidpunkter på året. 

Kommentar: Frånvarostatistiken som finns i DF respons hämtas ursprungligen 
från SchoolSoft.
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Kommentar: I oanmäld ströfrånvaro ingår även de 6 testärendena. I praktiken är 
siffran lägre än 30 procent. 

5. Frånvaro under coronapandemin

5.1 Coronapandemin
Statistiken finns ej med från vecka 44 eftersom det var en lovvecka för eleverna. 
Lärarna arbetade tre dagar under denna vecka. I denna rapport behöver fokus ligga 
på linjediagrammet som beskriver elevers frånvaro, den lila linjen. Den högsta 
frånvaron för eleverna är under vecka 37 och den lägsta punkten är vid skolstarten 
vecka 34. Frånvaron för eleverna har skiftat från 3 procent upp till 16 procent.
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6. Resultat
Av sammanlagt 173 skolpliktsbevakningar kommer 76 procent av de inkomna 
ärendena från Vallentunas kommunala skolor och 24 procent från fristående 
verksamheter. Fördelningen mellan kön är jämn. Det är ingen signifikant skillnad 
mellan flickor och pojkar.

Antalet aktiva skolpliktsbevakningar har minskat i åk F, 3, 5 och 8 jämfört med 
samma period 2019. I åk 1, 2, 4, 6, 7, och 9 har antalet aktiva skolpliktsbevakningar 
ökat något under 2020 jämfört med 2019. Framförallt är det åk 4 och 9 som står för 
den största andelen av ökade skolpliktsbevakningar.

Samtliga av de kommunala skolorna hade högst frånvaro inom gruppen 10-20 
procent. Elever med mer än 30 procents frånvaro minskade under höstterminen-20 
på samtliga skolor. SU-grupperna och Olympiaskolan utmärker sig mest positivt, där 
har andelen elever med högst frånvaro markant förbättrats. I tabellen går även att 
utläsa att SU-grupperna och Olympiaskolan har haft en relativt hög frånvaro totalt 
under höstterminen 2020, inom spannet 10-30 procent. Eleverna som går på dessa 
skolor kan ha en viss skörhet vad gäller förändringar av rutiner och/eller somatiska 
sjukdomar som påverkar närvaron negativt under en pandemi. 

6.1 Beskrivning och analys 
Skolpliktsbevakningen reglerades efter frånvaron i procent, där anmälan skulle ske 
om en elev varit frånvarande mer än 30 procent under två månader, oavsett 
frånvarons orsaker. Detta rapporterades till huvudman fyra gånger per år. I och med 
de nya riktlinjerna och rutinerna arbetar skolorna utifrån ett annat perspektiv, att 
tidigare identifiera elever i riskzonen samt åtgärda detta med stöd av nya rutiner och 
riktlinjer. Varje startad utredning finns i DF respons och sammanställs till barn- och 
ungdomsnämnden en gång per termin samt till individutskottets samtliga 
sammanträden.

6.1.1 Skolpliktsbevakning

Skolpliktsbevakningen upphörde under senare delen av höstterminen 2020 för att 
ersättas av nya riktlinjer och rutiner. Att följa elevers frånvaro genom att särskilt 
uppmärksamma genom att använda procentsats utgör inte en fullgod utredning för 
att tidigt uppmärksamma och kartlägga elevens hela situation. 

6.1.2 DF respons

Underlagen för att göra en mer säker analys vid tidpunkten för denna rapport är 
undermåliga. Den korta användningstiden gör att underlagen är bristfälliga. Det som 
kan utläsas som är liktydigt med tidigare inrapporteringar är att den oanmälda 
frånvaron är lägre än den anmälda. På de skolor där elevhälsopersonal har deltagit i 
arbetet med att ta fram riktlinjer och rutiner har anmälningarna och arbetssättet i DF 
respons kommit igång i högre grad än på andra enheter. 
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6.1.3 Frånvaro under coronapandemin 

Coronapandemin har påverkat närvaron under hela höstterminen. I rapporteringen 
som skolorna har gjort varje dag visar att frånvaron har pendlat mellan 3-16 procent. 
Vid särskild granskning av frånvaron har dock elever med mycket hög frånvaro 
minskat jämfört med vårterminen 2020. Elevgruppen som har frånvaro mellan 10-20 
procent är den grupp som har den högsta procentsatsen. Det är inte sannolikt att flera 
av dessa elever har varit sjuka i corona, eftersom den sjukdomen torde innebära 
längre sjukdomsperiod och därmed generera en högre procent i statistiken. Däremot 
påverkas frånvarostatistiken totalt sett säkerligen på grund av folkhälsomyndighetens 
rekommendationer att stanna hemma vid minsta förkylningssymptom.

7. Pågående och planerade insatser
Genom antagande av nya Riktlinjer för barns rätt till utbildning - 
skolpliktsbevakning och skolfrånvaro, med tillhörande kommungemensamma 
rutiner, ökar sannolikheten för att tidigt identifiera elever med problematisk frånvaro. 
På motsvarande sätt minskar risken för att elever med problematisk frånvaro inte får 
det stöd eleven behöver för att vända frånvaro till närvaro. Vidtagna åtgärder och 
förväntade effekter framgår av tabellen nedan.

Åtgärd Förväntad effekt
Antagande av nya 
Riktlinjer för barns 
rätt till utbildning - 
skolpliktsbevakning 
och skolfrånvaro

 Ökad sannolikhet för att tidigt identifiera 
elever med problematisk frånvaro

 Minskad risk för att elever med problematisk 
frånvaro inte får rätt stöd

 Huvudman får information om när rektor 
fattar beslut om att utreda problematisk 
frånvaro

Revidering av 
kommungemensam 
rutin

 Ökad sannolikhet för att tidigt identifiera 
elever med problematisk frånvaro

 Huvudman får information om när rektor 
fattar beslut om att utreda problematisk 
frånvaro

 Ökade förutsättningar för likabehandling av 
elever med problematisk frånvaro

Bredare definition av 
problematisk frånvaro

 Fokus på fler parametrar än elevens frånvaro i 
procent
 

Skapa samsyn  Ökade förutsättningar för likabehandling av 
elever med problematisk frånvaro

 Mer proaktivt än reaktivt arbete
 Tydligare samverkansformer
 Fler aktörer involveras kring eleven
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Digitalisering av 
rektors utredning av 
frånvaro och anmälan 
till huvudman

 Ökade förutsättningar för likabehandling av 
elever med problematisk frånvaro

 Huvudman får information om när rektor 
fattar beslut om att utreda problematisk 
frånvaro

 Underlättar framtagande och 
sammanställning av statistik, exempelvis till 
barn- och ungdomsnämnden

Nya digitala rutiner 
för 
skolpliktsbevakning i 
egenskap av 
hemkommun (avser 
elever i fristående 
eller kommunal skola 
i annan kommun)

 Ökade förutsättningar för likabehandling av 
elever med problematisk frånvaro

 Underlättar framtagande och 
sammanställning av statistik, exempelvis till 
barn- och ungdomsnämnden

 Information från huvudman gällande beslut 
om utredning av problematisk frånvaro för 
elev folkbokförd i Vallentuna kommun


