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Tjänsteskrivelse

Sammanställning av statistik för 
skolpliktsbevakning och frånvaro

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat en rapport som visar en 
sammanställning av statistik för skolpliktsärenden och skolfrånvaro för elever i 
grundskola och grundsärskola vårterminen 2021.

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, hur kommunen och 
skolorna identifierar och analyserar statistiken samt vilka åtgärder som vidtas. Det 
kan vara åtgärder generellt på skolorna för elever som grupp, eller åtgärder för varje 
enskild elev. 

Linda Hallén Malin Thengqvist
Avdelningschef Verksamhetsutveckling Förvaltningsjurist
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1. Inledning
Denna rapport redovisar statistik för aktiva skolpliktsärenden och skolfrånvaro för  
vårterminen 2021.

Enligt Vallentuna kommuns riktlinjer rörande barns rätt till utbildning är det inte 
endast frånvarons omfattning i tid (procent) som avgör om en anmälan om utredning 
ska ske eller inte. Problematisk frånvaro kan definieras utifrån olika parametrar, vilka 
kan skilja sig åt från individ till individ. Det betyder att det inte endast ska vara 
frånvarons omfattning i tid som ska avgöra om en anmälan ska ske eller inte. Orsaken 
till en i tid förhållandevis låg frånvaro kan också utgöra sådan problematisk frånvaro 
att en anmälan ska göras. 

Inom ramen för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete kan behov av insatser 
identifieras genom uppföljning av frånvaro och verksamheternas arbete med att 
utreda frånvaro. Därigenom kan huvudmannen bedöma dels om elevens rätt till 
utbildning tillgodoses, dels om eleven ges möjlighet att vara delaktig i arbetet med att 
öka elevens närvaro i skolan.
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2. Skolpliktsbevakning
Med skolpliktsbevakning avses det sätt genom vilket huvudmannen uppfyller sitt 
ansvar vad gäller elevens fullgörande av skolgång. 

Anmälan och utredning av problematisk frånvaro sker idag med digitalt stöd (DF 
Respons). Anmälan föregås av en kartläggning av elevens frånvaro och därefter fattar 
rektor beslut om att starta en utredning eller inte. Om rektor beslutar att påbörja en 
utredning går en notifiering (via DF Respons) till barn- och ungdomsförvaltningen 
(huvudman). 

2.1 Skolpliktsärenden

Antal aktiva skolpliktsärenden, med varierande status, är 96 stycken per den 23 juni 
2021. 

2.1.1 Fördelning skolenheter

Stapeldiagrammet nedan visar antalet aktiva skolpliktsärenden fördelat på 
skolenheter. De fristående aktörerna redovisas sammantaget. 

Kommentar: förklaringen till att det endast är en (1) elev i kategori ”SU-grupp” är 
att övriga elever i särskild undervisningsgrupp är inräknade i respektive elevs 
hemskola.
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2.1.2 Fördelning årskurser

Stapeldiagrammet nedan visar antalet skolpliktsärenden fördelat per årskurs över tid, 
här vårterminerna 2018, 2020 och 2021. För vårterminen 2019 saknas data om antal 
aktiva ärenden.

Kommentar: Vid jämförelse mellan åren 2018/2020 och 2021 bör beaktas att 
grunden för och därmed tidpunkten för anmälan till huvudman skiljer sig åt. Enligt 
de nu gällande riktlinjerna sker anmälan när rektor beslutar om utredning, oaktat 
elevens frånvaronivå (procent).

2.1.3 Fördelning kön

Diagrammet nedan visar hur aktiva skolpliktsärenden fördelas per kön. 
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3. Frånvaro kommunala skolor 
Stapeldiagrammen nedan visar frånvaro i procent, fördelat per kommunal grund- och 
grundsärskola. 
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4. Anmäld eller oanmäld frånvaro

4.1 Sammanhängande frånvaro
Cirkeldiagrammet nedan visar fördelning av sammanhängande frånvaro under 
aktuell period. Av de 96 ärendena är 5 ärenden så kallade testärenden.

4.2 Ströfrånvaro
Cirkeldiagrammet nedan visar fördelning av ströfrånvaro under aktuell period. Av de 
96 ärendena är 5 ärenden så kallade testärenden.
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5. Resultat
Av sammanlagt 96 skolpliktsärenden kommer 86,4 procent av de inkomna ärendena 
från Vallentunas kommunala skolor och 13,6 procent från fristående verksamheter. 
Fördelningen mellan kön visar på en större andel flickor, vilket är en mer signifikant 
skillnad än vad som visas i föregående rapport för höstterminen 2020. 

Resultatet för vårterminen 2021 visar ett betydligt färre antal ärenden som avser 
elever i årskurs 8 och 9, jämfört mot vårterminen 2018 och vårterminen 2020. 
Sammantaget har en minskning av antal ärenden skett i samtliga årskurser mellan 
vårterminen 2020 och vårterminen 2021, förutom för elever i årskurs 2, där det har 
skett en ökning.

Under vårterminen 2021 är andelen med högst frånvaro elevgruppen med frånvaro på 
10-20 procent, vilket gäller samtliga skolenheter. Till skillnad från övriga skolenheter, 
som har en betydande mindre andel elever med frånvaro över 30 procent, har elever i 
särskild undervisningsgrupp lika stor andel elever med frånvaro som överstiger 30 
procent frånvaro, som elever med en frånvaro mellan 10-20 procent.

Elever med högre frånvaro än 30 procent under vårterminen 2021 har minskat i 
jämförelse med vårterminen 2020, men ökat något i jämförelse med höstterminen 
2020. 

Anmäld frånvaro är överrepresenterad, både när det gäller sammanhängande 
frånvaro och ströfrånvaro, medan andelen oanmäld frånvaro är större vid 
ströfrånvaro. 

5.1 Beskrivning och analys 

Idag arbetar skolorna med målsättningen att tidigt identifiera elever i riskzonen vad 
gäller frånvaro. Varje startad utredning finns i DF Respons och därmed även 
kartläggning, åtgärder och uppföljning. Statistik sammanställs till barn- och 
ungdomsnämnden en gång per termin samt till individutskottets samtliga 
sammanträden. 

Genom en digitaliserad hantering i DF Respons ökar förutsättningarna för en mer 
säker analys av skolfrånvaro. Det är viktigt att identifiera eventuella felkällor, särskilt 
kopplat till filtrering i systemet samt inläsning av läsårsdata, så att uttagen data och 
redovisningen av den, är konsekvent och jämförbar över tid. 

Vid en analys av resultaten ovan kan barn- och ungdomsförvaltningen konstatera att 
digitaliseringen är en faktor som till viss del kan förklara skillnader från tidigare läsår. 
Grunden för och därmed tidpunkten för anmälan till huvudman har förändrats vid 
jämförelse med tidigare år. Enligt de nu gällande riktlinjerna sker anmälan till 
huvudman när rektor beslutar om utredning, oaktat elevens frånvaronivå. Barn- och 
ungdomsförvaltningen har uppmärksammat att det är en mer signifikant skillnad 
mellan flickor och pojkar, med överrepresentation för flickor. I dagsläget finns ingen 
tydlig koppling till de nya rutinerna. Orsaken kommer att undersökas närmare. 
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6. Planerade insatser
För att säkerställa elevens rätt till utbildning och Vallentuna kommuns skyldigheter 
kopplade till skolplikt, har barn- och ungdomsförvaltningen identifierat följande 
åtgärder: 

Åtgärd Förväntad effekt

Identifiera olika former av 
statistisk data i DF Respons

 Ökad statistisk tillförlitlighet 
 Ökade förutsättningar för jämförbar data

Utvärdering av 
implementering av 
Riktlinjer för barns rätt till 
utbildning – 
skolpliktsbevakning och 
skolfrånvaro

 Eventuella frågor eller oklarheter vid 
tillämpning identifieras och kan åtgärdas

 Det finns förutsättningar för 
likabehandling och för att tillgodose 
elevens rätt till utbildning

Utvärdering av 
implementering av 
kommungemensam rutin

 Eventuella frågor eller oklarheter vid 
tillämpning identifieras och kan åtgärdas

 Det finns förutsättningar för 
likabehandling och för att tillgodose 
elevens rätt till utbildning

Utvärdering av DF Respons 
(användarperspektiv)

 Identifiera eventuella risker för att 
”felkällor” uppkommer vid registrering

 Ökad statistisk tillförlitlighet 
 Det finns förutsättningar för 

likabehandling och för att tillgodose 
elevens rätt till utbildning

Förvaltningsövergripande 
samverkan kring 
skolfrånvaro inom ramen 
för 
Tryggare Vallentuna

 Ökade förutsättningar för samverkan i 
syfte att ge stöd till elever och 
vårdnadshavare

 Fler insatser för att främja ökad 
skolnärvaro

Utreda och analysera 
orsaken till differens 
mellan könen

 Ökad förståelse för eventuella skillnader i 
mående mellan pojkar och flickor



8

 Ökad förståelse för eventuella skillnader i 
bedömning av pojkars respektive flickors 
frånvaro


