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§ 131
Revisionsrapporter slutet av 2020 samt första halvåret 2021 (KS 
2021.063)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner uppföljningen.

Ärendebeskrivning
Kommunens författningssamling anger hur revisionens granskningsrapporter ska behandlas 
av nämnderna och hur nämnderna ska rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med 
anledning av det som framförs av revisionens granskningsrapporter. Syftet är att revisionens 
granskningar ska komma kommunfullmäktiges ledamöter och allmänheten till känna, och dels 
att nämnderna på ett strukturerat sätt ska rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med 
anledning av de synpunkter och rekommendationer som förts fram.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Revisionsrapporter första halvåret 2021
 Kommunstyrelsens yttrande på revisionsrapport, granskning av personal- och 

kompetensförsörjning
 Barn- och ungdomsnämndens yttrande på revisionsrapport: granskning av rätten till 

utbildning
 Kommunstyrelsens yttrande, Revisionsrapport - förstudie rörande 

Sverigeförhandlingen
 Kommunstyrelsens yttrande, revisionsrapport granskning av Informations- och 

cybersäkerhet
 Revisionsrapport, Förstudie rörande privata utförare
 Revisionsrapport, Förstudie rörande Sverigeförhandlingen
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Tjänsteskrivelse

Revisionsrapporter slutet av 2020 samt 
första halvåret 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner uppföljningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens författningssamling anger hur revisionens granskningsrapporter ska 
behandlas av nämnderna och hur nämnderna ska rapportera vilka åtgärder som har 
vidtagits med anledning av det som framförs av revisionens granskningsrapporter. 
Syftet är att revisionens granskningar ska komma kommunfullmäktiges ledamöter 
och allmänheten till känna, och dels att nämnderna på ett strukturerat sätt ska 
rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av de synpunkter och 
rekommendationer som förts fram.

Bakgrund
Revisionen tillställer, efter genomförd granskning, rapporten till den granskade 
nämnden för åtgärd. Kommunens nämnder rapporterar därefter, så snart som 
möjligt, vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av det som framförs i 
granskningsrapporten. Rapporten sänds till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 
rapporterar därefter till kommunfullmäktige minst två gånger per år hur revisionens 
granskningsrapporter har behandlats i nämnderna. 

Nedan redovisas en sammanställning av besvarade revisionsrapporter under  slutet av 
2020 samt fösta halvåret 2021 och exempel på åtgärder som framgår i nämndens 
svar. Därefter redovisas en förteckning över inkomna revisionsrapporter som ännu 
inte har besvarats av nämnd. Samtliga revisionsrapporter och nämndernas svar 
bifogas i sin helhet.

Besvarade revisionsrapporter under slutet av 2020 och första halvåret 
2021

Kommunstyrelsen

Informations- och cybersäkerhetsgranskning
Missiv och rapport 2020-08-12
Pwc har på uppdrag av dem förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning i 
syfte att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt och vidtagit en tillräcklig styrning, 
uppföljning och kontroll av informations- och cybersäkerhet i kommunen.

Rekommendationer och åtgärder efter genomförd granskning: 
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Ta fram formella rutiner för behörighetsgranskning, krav på granskning och 
säkerställ att systemägare har ansvaret för granskning.
Kommunstyrelsens kommentar:
Berörda system och dess information klassificeras i verktyget Klassa (fr. SKL). Där 
granskas systemets gällande rutiner och förhållningssätt för att upprätthålla samt 
bibehålla korrekta behörighetsnivåer. Verktyget används av systemförvaltare. För att 
ytterligare säkra att korrekta behörigheter används så kommer 
behörighetsgranskning initieras via redan existerande internkontroller och då ske 
med lämpligt intervall. Ett extra klassificeringssystem - Draftit, används av 
systemförvaltarna och i det ser man hur pass känslig information ett system 
innehåller, vilket hjälper till med val av behörighetsnivåer. Detta för att ytterligare 
stärka informationssäkerheten samt öka medvetandet gällande GDPR-frågor. Ett 
behörighetsstyrt arbetssätt är implementerat hos alla avdelningar för hantering av 
sedvanliga arbetsmappar och dokument. Arbete gentemot ett mer automatiserat 
rollbaserat flöde pågår vars syfte är att säkerställa att personal inom Vallentuna 
Kommun får korrekta behörigheter utan manuell handpåläggning. Riskerna med den 
mänskliga faktorn kommer därigenom minimeras. Ämnet diskuteras med befintlig 
leverantör. 

Formalisera sårbarhetshanteringen med definierade processer för hantering att 
upptäcka sårbarheter.
Kommunstyrelsens kommentar:
Som direkt åtgärd upprättades det en rutin för System- och Säkerhetstekniker 
gällande åtgärder baserade på resultat från analysverktyg. Mer långsiktigt så har det 
påbörjats ett utökat samarbete mellan olika funktioner inom kommunen gällande IT-
säkerhet.

Säkerställ att återföring av lärdomar efter samtliga informationssäkerhetsincidenter 
görs genom att kravställa detta i relevant dokumentation, samt se till att det är känt 
inom organisationen och att det finns en dedikerad resurs som ansvarar för att detta 
sker.
Kommunstyrelsens kommentar:
Kansliet har anställt en informationssäkerhetssamordnare tillika dataskyddsombud 
som en dedikerad resurs med ett övergripande ansvar för hanteringen av 
informationssäkerhetsincidenter. En funktion för att rapportera både 
informationssäkerhetsincidenter och personuppgiftsincidenter är under framtagande. 
Beroende på vilken incident det är man ska rapportera, så får man besvara olika 
frågor, exempelvis om vad som har hänt, vilka som är berörda samt vilka åtgärder 
som vidtagits. När fler incidenter rapporteras in så kommer incidentrapporterna 
sammantaget att utgöra ett viktigt underlag för en vidare analys med syftet att hitta 
proaktiva åtgärder som kommunen kan implementera som en del av sitt 
informationssäkerhetsarbete. Incidenthanteringen kommer också att utgöra en del i 
den årliga rapporteringen gällande informationssäkerhet till ledningen, detta i 
enlighet med kommunens ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). Den årliga 
rapporten kommer också att finnas tillgänglig för organisationen i stort att ta del av.
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Ta fram stödmaterial för framtagning av återställningsplaner på övergripande nivå 
samt för specifika system. Säkerställ att systemägare med ansvar för att ta fram 
återställningsplaner är införstådda med detta ansvar.
Kommunstyrelsens kommentar:
En checklista över infrastrukturella system har uppdaterats och arbete pågår just nu 
för återställningsplaner för verksamhetskritiska system. Utöver just 
återställningsplaner så håller det på att skapas en informationsbank i Stratsys, 
kommunens plattform som används för planering, genomförande och uppföljning. 
Informationsbanken ska innehålla all relevant information kring de system som finns 
i verksamheten och fungera som ett stöd åt systemförvaltare och övrig berörd 
personal. Detta kommer ge en pedagogisk och överskådlig insikt i respektive systems 
processer, funktioner och beroenden. Dessutom underlättar det i kommunens arbete 
med förbättringsåtgärder, underhåll, drift, dokumentering samt kunskapsöverföring.

Svar på revisionens granskning av personal- och 
kompetensförsörjning
Missiv och rapport 2020-11-20
Pwc har på uppdrag av dem förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning i 
syfte att bedöma huruvida kommunstyrelsens åtgärder avseende personal- och 
kompetensförsörjning är ändamålsenliga.

Rekommendationer och åtgärder efter genomförd granskning: 
Utifrån de bedömningar och iakttagelser som gjorts inom ramen för granskningen
rekommenderar revisionen kommunstyrelsen att:

Säkerställa en kommunövergripande och enhetlig struktur för
kompetensförsörjningsarbetet där prognoser, behov, mål, aktiviteter och
uppföljningar framgår.
Kommunstyrelsens kommentarer:
Kommunen kommer under våren 2021 att ta ett samlat grepp om det strategiska
kompetensförsörjningsarbetet och utveckla en enhetlig modell för uppföljning och
analys med utgångspunkt i den nyligen antagna HR-policyn.

Upprätta ett formaliserat erfarenhetsutbyte mellan förvaltningarna i syfte att
kartlägga och sprida goda exempel.
Kommunstyrelsens kommentarer:
Kommunen kommer under 2021 att se över hur erfarenhetsutbytet mellan
nämnderna avseende personal- och kompetensförsörjning kan struktureras i större
utsträckning genom de olika kommunövergripande arbetsgrupper och nätverk som
redan finns etablerade.

Säkerställa att samverkan mellan universitet, högskolor och andra lärosäten
inkluderas i det strategiska kompetensförsörjningsarbetet.
Kommunstyrelsens kommentarer:
Under 2021 kommer HR-avdelningen att se över hur samverkan med universitet och
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högskolor kan inkluderas i det övergripande strategiska
kompetensförsörjningsarbetet på ett för kommunen givande sätt.

Säkerställa att avgångssamtal genomförs och dokumenteras som ett underlag
till arbetet med att utveckla kompetensförsörjningsarbetet.
Kommunstyrelsens kommentarer:
HR-avdelningen kommer under våren 2021 att se över rutinerna 
föravslutningssamtal, kopplat till formuleringen ”I samband med att medarbetare 
avslutar sin anställning, oavsett anledning, ska avgångssamtal genomföras” som 
återfinns den nya HR-policyn fastställd av fullmäktige.

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/ungdomar. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Förstudie rörande Sverigeförhandlingen – För kännedom
Missiv och rapport 2021-02-08

PwC har på uppdrag av oss förtroendevalda revisorer genomfört en förstudie rörande 
åta-ganden och riskanalyser avseende Sverigeförhandlingen. 

I förstudien konstateras att avtalet och kommunens åtagande i samband med 
Sverigeför-handlingen löper över lång tid och är kopplade till ett flertal risker och 
osäkerheter. Slutsatsen från förstudien är att kommunen i allt väsentligt har 
analyserat och bemött de konkreta riskerna som är kopplade till de specifika 
åtagandena. Samtidigt konstateras att ett antal ytterligare risker, av inte lika konkret 
karaktär, saknar dokumenterade analyser i samma utsträckning. Vid förstudien har 
det inte heller framkommit något samlat riskana-lysdokument eller liknande för 
Sverigeförhandlingen som helhet. Framförallt frågan om hantering av eventuella 
risktillägg utöver det avtalade risktillägget samt frågan om medfinansierings 
ersättningen kommer att kunna finansiera kostnaderna om bostadsåtagandet inte 
uppnås, upplevs som högst relevanta utifrån information som har framkommit i 
förstudien. 

Mot bakgrund av denna förstudie finns det starka skäl för oss revisorer att 
fortsättningsvis följa utvecklingen inom Sverigeförhandlingen. Detta gäller såväl den 
ekonomiska utveckl-ingen som utfallet gentemot bostadsåtagandet. 

Vi överlämnar härmed förstudien till Kommunstyrelsen för kännedom. Vi kommer 
sanno-likt i olika sammanhang återkomma till styrelsen för dialog om olika aspekter 
avseende risker och riskhanteringen rörande kommunens åtaganden vad avser 
Sverigeförhandlingen.

Kommunstyrelsen kommentarer:
Mot bakgrund av förstudien finns det skäl för revisorer att fortsätta följa utvecklingen 
inom Sverigeförhandlingen. Detta gäller såväl den ekonomiska utvecklingen som 
utfallet gentemot bostadsåtagandet.
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Barn- och ungdomsförvaltningen

Rätten till utbildning
Missiv och rapport 2020-09-30

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.

Rekommendationer och åtgärder efter genomförd granskning: 

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 I 
den reviderade kommungemensamma rutinen beskrivs hur samverkan mellan olika
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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.

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.

Ej besvarade revisionsrapporter

Kommunstyrelsen

Förstudie rörande privata utförare, 2021-08-23

Erik Lanner Sandberg (din närmaste chef) Johanna Harling
Ekonomichef TF Kvalitetschef

Expedieras till:
Akten

Ekonomiavdelningen



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2021-04-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 61
Revisionsrapport, förstudie rörande Sverigeförhandlingen (KS 2021.062)
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC genomfört en förstudie rörande 
åtaganden och riskanalyser avseende Sverigeförhandlingen.

I förstudien konstateras att avtalet och kommunens åtagande i samband med 
Sverigeförhandlingen löper över lång tid och är kopplade till ett flertal risker och osäkerheter. 
Slutsatsen från förstudien är att kommunen i allt väsentligt har analyserat och bemött de 
konkreta riskerna som är kopplade till de specifika åtagandena. Samtidigt konstateras att ett 
antal ytterligare risker, av inte lika konkret karaktär, saknar dokumenterade analyser i samma 
utsträckning.

Vid förstudien har det inte heller framkommit något samlat riskanalysdokument eller liknande 
för Sverigeförhandlingen som helhet. Framförallt frågan om hantering av eventuella 
risktillägg utöver det avtalade risktillägget samt frågan om medfinansieringsersättningen 
kommer att kunna finansiera kostnaderna om bostadsåtagandet inte uppnås, upplevs som 
högst relevanta utifrån information som har framkommit i förstudien.

Mot bakgrund av förstudien finns det skäl för revisorer att fortsätta följa utvecklingen inom 
Sverigeförhandlingen. Detta gäller såväl den ekonomiska utvecklingen som utfallet gentemot 
bostadsåtagandet.

Beslutsunderlag
 §49 KS AU Revisionsrapport, förstudie rörande Sverigeförhandlingen
 Tjänsteskrivelse, 2021-03-04, Revisionsrapport, förstudie Sverigeförhandlingen
 Revisionsrapport, Förstudie rörande Sverigeförhandlingen
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Tjänsteskrivelse

Revisionsrapport, förstudie rörande 
Sverigeförhandlingen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen noterar 
informationen.

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC genomfört en förstudie 
rörande åtaganden och riskanalyser avseende Sverigeförhandlingen. 

I förstudien konstateras att avtalet och kommunens åtagande i samband med 
Sverigeförhandlingen löper över lång tid och är kopplade till ett flertal risker och 
osäkerheter. Slutsatsen från förstudien är att kommunen i allt väsentligt har 
analyserat och bemött de konkreta riskerna som är kopplade till de specifika 
åtagandena. Samtidigt konstateras att ett antal ytterligare risker, av inte lika konkret 
karaktär, saknar dokumenterade analyser i samma utsträckning. 

Vid förstudien har det inte heller framkommit något samlat riskanalysdokument eller 
liknande för Sverigeförhandlingen som helhet. Framförallt frågan om hantering av 
eventuella risktillägg utöver det avtalade risktillägget samt frågan om 
medfinansieringsersättningen kommer att kunna finansiera kostnaderna om 
bostadsåtagandet inte uppnås, upplevs som högst relevanta utifrån information som 
har framkommit i förstudien.

Mot bakgrund av förstudien finns det skäl för revisorer att fortsätta följa utvecklingen 
inom Sverigeförhandlingen. Detta gäller såväl den ekonomiska utvecklingen som 
utfallet gentemot bostadsåtagandet. 

Annika Hellberg Marie Wallin
Ekonomichef Budgetstrateg

Expedieras till:
Akten
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Kommunstyrelsen 2021-04-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 67
Svar på revisionens granskning av personal- och kompetensförsörjning 
(KS 2020.367)
Beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande och överlämnar det till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Revisorerna har granskat kommunens personal- och kompetensförsörjningsarbete. 
Kommunstyrelsen lämnar härmed sitt svar på revisionsrapporten.

Kommunens förtroendevalda revisorer har beställt en granskning av personal- och 
kompetensförsörjning som har genomförts av PWC. Granskningen syftat till att bedöma 
huruvida kommunstyrelsens åtgärder avseende personal- och kompetensförsörjning är 
ändamålsenliga.

Vallentuna kommun har regler för hur revisionsrapporter ska besvaras. Syftet med dessa 
regler är dels att revisionens granskningar ska komma kommunfullmäktiges ledamöter och 
allmänheten till känna, dels att nämnderna på ett strukturerat sätt ska rapportera vilka åtgärder 
som har vidtagits med anledning av de synpunkter och rekommendationer som förts fram.

Vallentuna kommun fick revisionsrapporten tillhanda 2020-12-01. Revisionsrapporten finns 
bifogad som bilaga.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §54 KS AU Svar på revisionens granskning av personal- och kompetensförsörjning
 Svar på revisionens granskning av personal- och kompetensförsörjning
 Revisionsrapport, Granskning av kompetensförsörjning
 KS svar på PWC revisionsrapport om personal- och kompetensförsörjning
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 54
Svar på revisionens granskning av personal- och kompetensförsörjning 
(KS 2020.367)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande och överlämnar det till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Revisorerna har granskat kommunens personal- och kompetensförsörjningsarbete. 
Kommunstyrelsen lämnar härmed sitt svar på revisionsrapporten.

Kommunens förtroendevalda revisorer har beställt en granskning av personal- och 
kompetensförsörjning som har genomförts av PWC. Granskningen syftat till att bedöma 
huruvida kommunstyrelsens åtgärder avseende personal- och kompetensförsörjning är 
ändamålsenliga.

Vallentuna kommun har regler för hur revisionsrapporter ska besvaras. Syftet med dessa 
regler är dels att revisionens granskningar ska komma kommunfullmäktiges ledamöter och 
allmänheten till känna, dels att nämnderna på ett strukturerat sätt ska rapportera vilka åtgärder 
som har vidtagits med anledning av de synpunkter och rekommendationer som förts fram.

Vallentuna kommun fick revisionsrapporten tillhanda 2020-12-01. Revisionsrapporten finns 
bifogad som bilaga.

Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Svar på revisionens granskning av personal- och kompetensförsörjning
 Revisionsrapport, Granskning av kompetensförsörjning
 KS svar på PWC revisionsrapport om personal- och kompetensförsörjning
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Tjänsteskrivelse

Svar på revisionens granskning av 
personal- och kompetensförsörjning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar föreslaget till yttrande och överlämnar det till 
kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har granskat kommunens personal- och kompetensförsörjningsarbete. 
Kommunstyrelsen lämnar härmed sitt svar på revisionsrapporten.

Kommunens förtroendevalda revisorer har beställt en granskning av personal- och 
kompetensförsörjning som har genomförts av PWC. Granskningen syftat till att 
bedöma huruvida kommunstyrelsens åtgärder avseende personal- och 
kompetensförsörjning är ändamålsenliga.

Vallentuna kommun har regler för hur revisionsrapporter ska besvaras. Syftet med 
dessa regler är dels att revisionens granskningar ska komma kommunfullmäktiges 
ledamöter och allmänheten till känna, dels att nämnderna på ett strukturerat sätt ska 
rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av de synpunkter och 
rekommendationer som förts fram.

Vallentuna kommun fick revisionsrapporten tillhanda 2020-12-01. 
Revisionsrapporten finns bifogad som bilaga.

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Annika G Colding Susanne Debourg Hodder
Personalchef HR-strateg

Expedieras till:
Akten

HR-avdelningen
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Kommunstyrelsens svar/yttrande om 
revisionsrapport granskning av 
personal- och kompetensförsörjning
Nedan redovisas revisionens synpunkter tillsammans med kommunstyrelsens 
kommentarer. Därefter följer ett avsnitt om revisionens rekommendationer och 
kommunstyrelsens åtgärder. Avslutningsvis presenteras en framåtriktad analys om 
åtgärdernas effekt.

Revisionens synpunkter /bedömningar utifrån uppställda kontrollmål

 Säkerställer kommunstyrelsen att det finns mål och strategier utformade för 
personal- och kompetensförsörjning? 
Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld.

Revisionen konstaterar att kommunstyrelsen upprättat mål gällande 
kompetensförsörjning utifrån fullmäktiges övergripande målsättning. Målen 
saknar dock målvärde och betraktas som en allmän uppföljning. 
Kommunstyrelsen har upprättat en strategiskt kompetensförsörjningsplan 
för 2017-2019 men saknar en för innevarande år. Revisionen anser att 
kommunstyrelsen kan utveckla den strategiska styrningen genom att 
upprätta en övergripande kompetensförsörjningsplan eller struktur för att få 
ett samlat grepp om det strategiska kompetensförsörjningsarbetet. 
Revisionen noterar vidare att det pågår ett utvecklingsarbete med den 
strategiska styrningen och att förslag till ny HR-policy tagit fram för att 
fastställas av fullmäktige. För nämnderna har vissa upprättat en strategisk 
kompetensförsörjningsplanering medan andra saknar det. Revisionen noterar 
att planerna även följer olika strukturer och i vissa fall saknar tydliga 
aktiviteter, mål och information om uppföljning. I sakgranskningen framhävs 
det att övergripande kompetensförsörjningsaktiviteter från och med 2020 är 
inkluderat i Employer branding gruppens (EMB-gruppen) arbete med 
aktiviteter med bäring på kompetensförsörjningsarbetet.

Kommunstyrelsens kommentar:
Kommunen kommer under våren 2021 att ta ett samlat grepp om det strategiska 
kompetensförsörjningsarbetet, där employer branding gruppens arbete är en viktig 
del. En övergripande aktivitetsplanering för 2021-2022 med utgångspunkt i den 
nyligen antagna HR-policyn kommer att tas fram.

 Finns en ansvarsfördelning fastställd avseende personal- och 
kompetensförsörjning? 
Revisionsfrågan bedöms som uppfylld.
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Revisionens bedömning grundar sig på att ansvarsfördelningen avseende 
personal- och kompetensförsörjning finns fastställd för styrelsen och 
nämnderna i delegationsordningarna. Därutöver finns en dokumenterad 
processbeskrivning av kompetensförsörjningsarbetet. Enkätresultatet visar 
att både ansvarsfördelningen gällande kompetensförsörjning och 
rekryteringsprocessen uppfattas som tydlig av en majoritet av de chefer som 
besvarat enkäten. Vidare framgår att stödmaterial och rutiner upprättats för 
introduktion av nya medarbetare i chefsposition och att det finns en 
kvalitetssäkrad rekryteringsprocess. Revisionen ser positivt på att ett 
utvecklingsarbete pågår för att förbättra onboardingprocessen. 
Revisionen konstaterar att avslut av anställningar kan formaliseras genom 
rutiner för avslutningssamtal. I sakgranskningen framgår att HR-avdelningen 
kommer att se över rutiner för avslutningssamtal.

Kommunstyrelsens kommentar:
Kommunen instämmer med revisionen om att det finns en tydlig 
ansvarsfördelning avseende personal- och kompetensförsörjning. En digital 
onboardingprocess för chefer har också lanserats i februari 2021, i syfte att 
underlätta för nya chefer att snabbt komma in i sitt arbete och få kunskap om 
kommunens olika styrdokument.

HR-avdelningen kommer att se över rutinerna för avslutningssamtal, kopplat 
till formuleringen ”I samband med att medarbetare avslutar sin anställning, 
oavsett anledning, ska avgångssamtal genomföras” som återfinns den nya 
HR-policyn fastställd av fullmäktige.

 Sker ett erfarenhetsutbyte mellan nämnderna avseende personal- och 
kompetensförsörjning?
Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld.

Revisionens bedömning grundar sig på att det finns flera olika nätverk där 
möjlighet till erfarenhetsutbyte förekommer. HR-avdelningens organisation 
är centraliserad vilket skapar goda förutsättningar att kartlägga 
framgångsrika exempel i förvaltningarnas kompetensförsörjningsarbete. 
Revisionen anser dock att samverkan och erfarenhetsutbyte mellan 
förvaltningarna kan struktureras i större utsträckning där framgångsrika 
tillvägagångssätt kan kartläggas och delas gällande exempelvis gemensamma 
nyckelkompetenser, praktikplatser eller introduktion för nya medarbetare. 

Kommunstyrelsens kommentar:
Kommunen instämmer delvis i revisonens bedömning om att erfarenhetsutbytet 
mellan nämnderna avseende personal- och kompetensförsörjning kan struktureras i 
större utsträckning. Med hjälp av den nyligen implementerade kompetensmodulen i 
HR-systemet kommer kartläggning av nyckelkompetenser lättare kunna 
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administreras och analyseras. Kommunen fokuserar också på introduktion för nya 
medarbetare och möjlighet för verksamheterna att anordna praktikplatser.

 Bedriver facknämnderna ett aktivt arbete för att säkra personal- och 
kompetensförsörjning på kort och lång sikt?
Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld.

Revisionen konstaterar att aktiviteter genomförs av nämnderna inom ramen 
för kompetensförsörjningsarbete. Som tidigare nämnts så anser revisionen 
att den strategiska styrningen kan stärkas för att få en mer enhetlig överblick 
av kompetensförsörjningsbehovet på kort och lång sikt samt vilka åtgärder 
som genomförs.

Revisionen noterar att många av åtgärderna är riktade till chefer och ledare 
och att det i vissa fall kan saknas motsvarande aktiviteter avsedda för 
medarbetare. Vidare noterar revisionen att det finns en planering för att 
skapa en motsvarighet till chefsakademin för samtliga medarbetare vilket 
man ser positivt på. Granskningsresultaten indikerar även att de interna 
karriärmöjligheterna samt möjligheter till kompetensutveckling kan 
tydliggöras.

Vidare konstaterar revisionen utifrån enkätresultatet att flera chefer anser sig 
ha utmaningar med att rekrytera inom vissa yrkesområden samt att en del 
chefer anser sig till delar sakna tillgång till ett stöd i förhållande till sitt behov 
när det gäller att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare.

Kommunstyrelsens kommentar:
Kommunen instämmer i revisonens bedömning om att den strategiska styrningen kan 
stärkas för att få en mer enhetlig överblick av kompetensförsörjningsbehovet på kort 
och lång sikt. Med utgångspunkt från den nyligen fastställda HR-policyn kommer 
HR-avdelningen att vidareutveckla och kvalitetssäkra HR-processerna för att 
rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. Den digital onboarding-processen 
kommer också att vidareutvecklas både för medarbetare och för chefer, liksom den 
Medarbetarakademi som startats under hösten 2020. Medarbetarakademin är ett 
samlingsbegrepp för kommunens kompetensutvecklingsaktiviteter för alla 
medarbetare och här återfinns ett flertal utvecklingsprogram, kurser och digitala 
föreläsningar.

 Genomför kommunstyrelsen uppföljningar avseende personal- och 
kompetensförsörjning och fattas beslut om åtgärder vid behov?
Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld.

Revisionens bedömning grundar sig på att det finns en struktur och 
uppföljning i delårs- och årsredovisningen av upprättade mål för 
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kompetensförsörjning samt att vissa åtgärder är beskrivna utifrån 
uppföljningen. Revisionen anser att uppföljningen i högre grad kan utvecklas 
genom analys samt inkludera ytterligare områden exempelvis statistik över 
pensionsavgångar, prognos över framtida behov, chef-omsättning och antal 
medarbetare som chefer har personalansvar över. Aktiviteter som genomförs 
avseende kompetensförsörjning bör även tydliggöras och utvärderas. 

Kommunstyrelsens kommentar:
Kommunen instämmer i revisonens bedömning om att uppföljningen avseende 
personal- och kompetensförsörjning i högre grad kan utvecklas genom fördjupade 
analyser i nämndernas verksamhetsberättelser och i kommunens årsredovisning.

 Genomförs aktiviteter för att utveckla kommunens varumärke som 
arbetsgivare?
Revisionsfrågan bedöms som uppfylld.

Revisionens bedömning grundar sig på att det finns en tydlig organisering av 
arbetet med kommunens ar-betsgivarvarumärke i form av Employer 
Branding-gruppen. Det finns en tydlig styrning i arbetet i form av aktiviteter 
som ska genomförs och följas upp, exempelvis genom ökad digital 
marknadsföring vilket har uppfattats som framgångsrikt. Vidare konstateras 
att enkätresultatet visar att 39 procent av de som besvarat enkäten instämmer 
till viss del eller inte alls om att åtgärder genomförs för att utveckla 
kommunens arbetsgivarvarumärke, vilket kan indikera att gruppens 
verksamhet ytterligare kan förankras i organisationen.

Kommunstyrelsens kommentar:
Kommunen instämmer i revisonens bedömning om att det finns en tydlig 
organisering av arbetet med kommunens arbetsgivarvarumärke i form av Employer 
Branding-gruppen. Under 2021 kommer gruppens uppdrag och planering av 
aktiviteter för att stärka kommunens varumärke att samordnas tydligare med den 
övergripande strategiska kompetensförsörjningsplaneringen.

 Finns etablerade samarbeten med universitet och högskolor för att stärka 
arbetet med personal- och kompetensförsörjning?
Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld. 

Vi konstaterar att det pågår flera lokala samarbeten med universitet och 
högskolor inom olika projekt främst inom barn- och utbildningsförvaltningen 
men att det saknas en övergripande strukturerad styrning av samarbetet. Vi 
ser positivt på att utbildningsförvaltningen har flertalet aktiviteter för 
samverkan med lärosäten.
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Vi anser att samverkan med universitet och eventuella andra aktörer kan 
inkluderas i det strategiska kompetensförsörjningsarbetet med exempelvis 
mål och aktiviteter. Vi ser positivt på att Employer Branding gruppens 
aktivitetsplan för 2020/2021 innehåller övergripande aktiviteter för att 
utveckla samverkan med universitet och högskolor.

Kommunstyrelsens kommentar:
Kommunen instämmer delvis i revisonens bedömning om att det saknas en 
övergripande strukturerad styrning av samarbetet med universitet och högskolor.
Under 2021 kommer HR-avdelningen att se över hur samverkan med universitet och 
högskolor kan inkluderas i det övergripande strategiska 
kompetensförsörjningsarbetet på ett för kommunen givande sätt.

Revisionens rekommendationer
Utifrån de bedömningar och iakttagelser som gjorts inom ramen för granskningen 
rekommenderar revisionen kommunstyrelsen att: 

 Säkerställa en kommunövergripande och enhetlig struktur för 
kompetensförsörjningsarbetet där prognoser, behov, mål, aktiviteter och 
uppföljningar framgår.

Kommunstyrelsens kommentarer:
Kommunen kommer under våren 2021 att ta ett samlat grepp om det strategiska 
kompetensförsörjningsarbetet och utveckla en enhetlig modell för uppföljning och 
analys med utgångspunkt i den nyligen antagna HR-policyn.

 Upprätta ett formaliserat erfarenhetsutbyte mellan förvaltningarna i syfte att 
kartlägga och sprida goda exempel.

Kommunstyrelsens kommentarer:
Kommunen kommer under 2021 att se över hur erfarenhetsutbytet mellan 
nämnderna avseende personal- och kompetensförsörjning kan struktureras i större 
utsträckning genom de olika kommunövergripande arbetsgrupper och nätverk som 
redan finns etablerade.

 Säkerställa att samverkan mellan universitet, högskolor och andra lärosäten 
inkluderas i det strategiska kompetensförsörjningsarbetet. 

Kommunstyrelsens kommentarer:
Under 2021 kommer HR-avdelningen att se över hur samverkan med universitet och 
högskolor kan inkluderas i det övergripande strategiska 
kompetensförsörjningsarbetet på ett för kommunen givande sätt.

 Säkerställa att avgångssamtal genomförs och dokumenteras som ett underlag 
till arbetet med att utveckla kompetensförsörjningsarbetet.
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Kommunstyrelsens kommentarer:
HR-avdelningen kommer under våren 2021 att se över rutinerna för 
avslutningssamtal, kopplat till formuleringen ”I samband med att medarbetare 
avslutar sin anställning, oavsett anledning, ska avgångssamtal genomföras” som 
återfinns den nya HR-policyn fastställd av fullmäktige.

Framåtriktad analys
Kommunen bedömer att ett utvecklat arbetssätt med kommunövergripande 
kompetensförsörjningsaktiviteter, liksom nya rutiner och metodstödsmaterial kopplat 
till HR-policyn som ska tas fram under 2021, ytterligare kommer att stödja och stärka 
kommunens chefer och medarbetare i deras olika uppdrag.

Förväntade effekter av de planerade åtgärderna är att kundnöjdheten ökar, 
medarbetarundersökningar visar på ett högt hållbart medarbetarengagemang och att 
kandidater och medarbetare upplever kommunen som en attraktiv arbetsgivare med 
kostnadseffektiva verksamheter.

Att följa rekommendationerna från revisionen kommer att bidra till att stärka 
kommunens arbetsgivarvarumärke ytterligare och en möjlighet för 
kommunledningskontoret att ge kommunstyrelsen tydligare och säkrare 
beslutsunderlag för framtida prioriteringar och beslut.

Vi tackar för rapporten och kommer att använda den i vårt utvecklingsarbete.

















































VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-03-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 22
Yttrande, revisionsrapport om rätten till utbildning (BUN 2020.499)
Beslut
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 arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §17 BUN AU Yttrande, revisionsrapport om rätten till utbildning
 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).



SID 3/6

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN

BOX 29 · 186 21 VALLENTUNA
BESÖK: TUNA TORG 1
TFN: 08-587 850 00

BUF@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE

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. 
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