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§ 17
Yttrande, revisionsrapport om rätten till utbildning (BUN 2020.499)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att:
Barn- och ungdomsnämnden antar föreslaget yttrande angående revisionsrapporten Rätten till 
utbildning.

Ärendebeskrivning
PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning i syfte att 
bedöma om barn- och ungdomsnämnden säkerställer ändamålsenliga ruti-ner och processer 
för att upptäcka, utreda och åtgärda elevers frånvaro och främja deras närvaro. Granskningen 
resulterade i december 2020 rapporten ”Rätten till utbildning”. Barn- och 
ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande angående rapporten. Förslaget till 
yttrande innehåller följande delar:

- Revisionens synpunkter samt barn- och ungdomsnämndens kommentarer.
- Revisionens rekommendationer och barn- och ungdomsnämndens åtgärder.
- Framåtriktad analys om åtgärdernas förväntade effekt.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-16, Yttrande, revisionsrapport Granskning av rätten till 

utbildning
 Yttrande angående revisionsrapport om rätten till utbildning
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Tjänsteskrivelse

Yttrande, revisionsrapport om rätten 
till utbildning

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar föreslaget yttrande angående revisionsrapporten 
Rätten till utbildning.

Sammanfattning av ärendet
PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning i 
syfte att bedöma om barn- och ungdomsnämnden säkerställer ändamålsenliga ruti-
ner och processer för att upptäcka, utreda och åtgärda elevers frånvaro och främja 
deras närvaro. Granskningen resulterade i december 2020 rapporten ”Rätten till 
utbildning”. Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande 
angående rapporten. Förslaget till yttrande innehåller följande delar:

- Revisionens synpunkter samt barn- och ungdomsnämndens kommentarer.
- Revisionens rekommendationer och barn- och ungdomsnämndens åtgärder.
- Framåtriktad analys om åtgärdernas förväntade effekt.

Konsekvenser för barn
Barns lagstadgade rätt till utbildning är utgångspunkten för revisionsrapporten och 
det arbete som barn- och ungdomsförvaltningen utfört efter att ha tagit del av den.

Susanna Falk Maria Rosshagen
Utbildningschef Projektledare

Expedieras till:
Akten
Revisionen
Kommunfullmäktige
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Yttrande angående revisionsrapport 
om rätten till utbildning
Bakgrund
PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning i 
syfte att bedöma om barn- och ungdomsnämnden säkerställer ändamålsenliga rutiner 
och processer för att upptäcka, utreda och åtgärda elevers frånvaro och främja deras 
närvaro. Granskningen resulterade i december 2020 rapporten ”Rätten till 
utbildning” (nedan rapporten).

Disposition

Nedan redovisas följande:

 Revisionens synpunkter samt barn- och ungdomsnämndens kommentarer.
 Revisionens rekommendationer och barn- och ungdomsnämndens åtgärder.
 Framåtriktad analys om åtgärdernas förväntade effekt.

Revisionens synpunkter
Av rapporten framgår att en samlad bedömning visar att barn- och ungdomsnämnden 
inte helt säkerställt ändamålsenliga rutiner och processer för att upptäcka, utreda och 
åtgärda elevernas frånvaro och främja deras närvaro. 

Följande lyfts i rapporten:

”Det finns kommungemensamma rutiner för att motverka frånvaro och 
främja närvaro, vilka följs till största delen av skolenheterna.”

Barn- och ungdomsnämndens kommentar
Barn- och ungdomsnämnden instämmer i revisionens synpunkt. Nämnden har som 
mål att de reviderade kommungemensamma rutinerna i sin helhet ska följas av 
samtliga kommunens skolenheter. 

”Skolenheterna arbetar aktivt med  förebyggande och främjande insatser 
för att öka elevers närvaro samt att vidta åtgärder för att motverka 
frånvaro.”

Barn- och ungdomsnämndens kommentar
Barn- och ungdomsnämnden instämmer i revisionens synpunkt. Revisionen visar att 
skolenheterna arbetar medvetet och aktivt med förebyggande och främjande arbete, 
vilket också omfattas av den befintliga rutinen. I den nu reviderade 
kommungemensamma rutinen har vikten av tidiga insatser fokuserats ytterligare, 
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tillsammans med det fortsatta arbetet kring exempelvis nära kontakt och 
kommunikation med elev och vårdnadshavare och samtal i elevhälsoteam.

”Skolenheterna upptäcker och uppmärksammar tidigt elever som har 
upprepad eller längre frånvaro.”

Barn- och ungdomsnämndens kommentar
Barn- och ungdomsnämnden instämmer i revisionens synpunkt. Revisionen visar att 
det sker en daglig rapportering av elevernas frånvaro, där både giltig och ogiltig 
frånvaro uppmärksammas samt att uppföljning från elevhälsoteam sker minst en 
gång per månad. En tidig kontakt initieras av elevens mentor, vilket skapar 
förutsättningar för tidiga insatser.

”Skolenheterna utreder skyndsamt upprepad eller längre frånvaro. 
Gällande rutin för utredning av skolfrånvaro och riktlinje för 
skolpliktsbevakning är dock inte i linje med skollagens krav avseende att 
rektor, vid initierad utredning av en elevs skolfrånvaro, snarast ska 
anmäla detta till huvudman.”

Barn- och ungdomsnämndens kommentar
Barn- och ungdomsnämnden instämmer i revisionens synpunkt. Arbetet med 
revidering av riktlinjer för att utreda och anmäla elevs frånvaro till huvudmannen 
påbörjades innan revisionen startade. Riktlinjerna antogs av barn- och 
ungdomsnämnden den 10 november 2020 (protokoll § 94). Parallellt med riktlinjerna 
implementerades under hösten den reviderade kommungemensamma rutinen samt 
digital skolpliktsbevakning, vilka båda säkerställer anmälan till huvudman enligt 
bestämmelserna i skollagen (2010:800).

”Samverkan kring elever med hög frånvaro sker, men granskningen visar 
att de skriftliga rutinerna som finns inte överensstämmer med den 
praktiska samverkan som sker.”

Barn- och ungdomsnämndens kommentar
Barn- och ungdomsnämnden instämmer i revisionens synpunkt. 

Om en elev har upprepad eller längre frånvaro, oavsett om den är anmäld eller 
oanmäld, behöver skolan göra en fördjupad kartläggning med frågeställningar som 
kartlägger elevens situation utifrån flera perspektiv. Rektor är skyldig att skyndsamt 
se till att frånvaron utreds. Utredning av problematisk frånvaro ska utgå från varje 
enskild elev och elevens situation. Det kan finnas flera faktorer som är orsak till 
elevens frånvaro. Därför kan skola, vårdnadshavare behöva samverka med andra 
aktörer för att hitta strategier för ökad närvaro. Det som tidigare benämnts ”rådslag” 
finns inte i de reviderade kommungemensamma rutinerna (se vidare kommentar 
nedan kring samverkan).
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Revisionens rekommendationer 

”Säkerställa att rutiner och riktlinjer avseende anmälning av frånvaro till 
huvudmannen är förenligt med skollagen. Det innebär bland annat att 
rapportering av anmälningar om frånvaro till huvudmannen ska ske i 
samband med att utredning om frånvaro inleds på skolan.”

Barn- och ungdomsnämndens kommentar
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. Enligt samma rutin föregås rektors 
beslut om utredning av åtgärder i syfte att identifiera elevers frånvaro på både individ 
och gruppnivå, med fokus att arbeta med tidiga insatser och skyndsamt utreda 
orsaker till elevens frånvaro. Rutinen fokuserar olika steg i arbetet, exempelvis i form 
av enkel och fördjupad kartläggning. 

”Säkerställa att anmälningar om frånvaro samt analyser av arbetet 
gällande frånvaro/närvaro når nämnden i en sådan omfattning att 
nämnden löpande har inblick i arbetet och vid behov kan vidta åtgärder.”

Barn- och ungdomsnämndens kommentar
Nämndens riktlinjer om barns rätt till utbildning - skolpliktsbevakning och 
skolfrånvaro, säkerställer nämndens möjlighet att följa upp problematisk frånvaro 
både på aggregerad nivå och på individnivå. Ärenden som bereds i individutskottet 
går vidare till nämnden och uppföljning kan alltid ske när barn- och 
ungdomsförvaltningen upptäcker avvikelser eller på initiativ från nämnden. Barn- 
och ungdomsförvaltningen följer upp elevers frånvaro kontinuerligt och rapporterar 
till nämnden som en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.

”Överväga att vidta åtgärder så att rutinerna för samverkan kring elever 
med hög frånvaro överensstämmer med det praktiska arbetssättet. 
Uppdatering av rutiner skulle innebära samverkan och minska risken för 
att samverkan gällande elever med hög frånvaro blir avhängig enskilda 
tjänstepersoner.”

Barn- och ungdomsnämndens kommentar
Det finns sällan en förklaring till frånvaro utan det är troligen flera faktorer som 
ömsesidigt påverkar varandra. Det kan handla om skolfaktorer, elevens 
hemförhållanden eller individuella faktorer. Därför måste ofta flera aktörer såsom 
skola, vårdnadshavare och socialtjänst med flera samverka för att hitta strategier för 
ökad närvaro.
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I den reviderade kommungemensamma rutinen beskrivs hur samverkan mellan olika 
aktörer sker vid utredning om problematisk frånvaro. Vid den fördjupade 
kartläggningen av problematisk skolfrånvaro kan fler än mentor och exempelvis 
representant från skolans elevhälsoteam (EHT) delta, allt utifrån elevens behov. Den 
bedömning som görs av EHT kan omfatta exempelvis utredning av särskilt stöd, 
rekommendationer om kontakt med öppenvården, socialtjänsten, barn- och 
ungdomspsykiatrin, Habiliteringen och andra vårdaktörer. Skolans EHT består av 
skolledning, skolkurator, skolpsykolog, skolsköterska, specialpedagog, men kan också 
i enskilt elevärende bestå av externa aktörer. 

Rutinen ger ökade förutsättningar för dels likabehandling gällande hantering av 
problematisk skolfrånvaro, dels minskas risken för att utredningen av ett elevärende 
blir avhängigt endast en eller ett fåtal personer.

Framåtriktad analys och åtgärder
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 Tidplan Förväntad effekt
Antagande av nya Riktlinjer 
för barns rätt till utbildning 
- skolpliktsbevakning och 
skolfrånvaro

Beslut i barn- och 
ungdomsnämnden 
den 10 november 
2020

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

Implementerades 
den 2 november 
2020

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

Formulerades i 
rutinen som 

Fokus på fler parametrar än elevens 
frånvaro i procent
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implementerades 
den 2 november 
2020

 
Skapa samsyn Pågående arbete 

under 2021
Ökade förutsättningar för 
likabehandling av elever med 
problematisk frånvaro

Mer proaktivt än reaktivt arbete

Tydligare samverkansformer

Fler aktörer involveras kring eleven

Digitalisering i systemet DF 
Respons

Implementering 
den 2 november 
2020

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

Digitalisering i systemet DF 
Respons avseende 
skolpliktsbevakning i 
egenskap av hemkommun 
(avser elever i fristående 
eller kommunal skola i 
annan kommun)

Årsskiftet 
2020/2021

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

Avslutande ord

Barn-och ungdomsförvaltningens ledningsgrupp tog innan revisionen beslut om att 
under "projektet stödjande närvaroprocesser" samla olika pågående 
utvecklingsarbeten kopplat till främjande närvaroarbete för att skapa en röd tråd och 
samlat grepp kring närvarofrågan i Vallentuna kommun. Projektet syftade till dels att 
ha riktlinjer som följer rådande lagstiftning som säkrar barns rätt till utbildning och 
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rektors skyldighet att utreda frånvaro, dels att möta det från verksamheten uttryckta 
behov av tydligare rutiner som fungerar som stödjande i processer att öka närvaron i 
skolan och förebygga frånvaro. Revision bidrog till ett ytterligare (utifrån-)perspektiv 
på befintliga processer och rutiner och blev en bekräftelse på att barn- och 
ungdomsförvaltningens påbörjade arbete var i linje med revisionens synpunkter och 
slutligen revisionens rekommendationer. 


