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Granskning av skolpliktsbevakning och frånvaro
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Arvidsjaurs kommun granskat barnoch utbildningsnämnden i syfte att bedöma om nämndens bevakning av att elever fullgör sin
skolgång sker med tillräcklig intern kontroll.
Vår sammanfattande bedömning är att barn- och utbildningsnämndens bevakning av om
elever fullgör sin skolgång inte sker med tillräcklig intern kontroll.
Vi grundar vår bedömning på att det finns rutiner för skolpliktbevakningen men det är inte
dokumenterade och det finns vissa otydligheter i nämndens delegationsordning. För
bevakning av ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret saknas en tydlig
ansvarsfördelning, registret är inte uppdaterat och insatser dokumenteras inte.
Angående frånvarorapporeringen bedömer vi att nämnden i allt väsentligt har tillförlitliga
rutiner och genomfört stickprov visar på att hög frånvaro uppmärksammas av skolan. Dock
ger inte anpassningsåtgärderna önskad effekt och det fattas inte beslut om åtgärdsprogram
på gymnasieskolan i tillräcklig omfattning. Vidare sker ingen övergripande utvärdering av
frånvaron som ett led i ett förbättringsarbete.

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser:












Det finns rutiner för bevakning av att alla skolpliktiga barn är skolplacerade men de är
inte dokumenterade, bortsett från internkontrollplan.
Det finns otydligheter i nämndens nya delegationsordning som behöver åtgärdas.
Det saknas en tydlig ansvarsfördelning och rutiner för den interna samverkan kring
arbetet med KAA.
Registret för ungdomar som omfattas av KAA är inte uppdaterat och insatser erbjuds
endast i begränsad omfattning. De insatserna som genomförts har inte
dokumenterats, vilket är ett krav enligt skollagen.
Det saknas en rutin för hur fristående skolor och andra kommuner ska lämna uppgift
till kommunen när elev är frånvarande, börjar eller slutar vid skolan. På skolnivå finns
dock en blankett för att inhämta information.
Utifrån vårt stickprov av 9 elever med problematisk frånvaro framgår att frånvaron
uppmärksammas och att skolan vidtar olika anpassningsåtgärder för att främja
närvaron. Dock tas inte beslut om åtgärdsprogram i tillräcklig omfattning vid
gymnasieskolan.
Ingen av eleverna i stickprovet återgått till en skolgång utan problematisk frånvaro
efter anpassningsåtgärderna.
Det genomförs ingen utvärdering av frånvaron på övergripande nivå för att hitta
mönster och ha som underlag i det systematiska arbetet för att främja närvaron.
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Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi barn- och utbildningsnämnden att:


Tydliggör ansvaret och upprätta dokumenterade rutiner för skolpliktsbevakningen och
arbetet med kommunala aktivitetsansvaret.
 Säkerställ att alla skolenheter fattar beslut om åtgärdsprogram och delger elev
respektive vårdnadshavare när eleven trots extra anpassningar riskerar att inte klara
kunskapskraven.
 Säkerställ att frånvaron analyseras på en övergripande nivå och följ upp vilka
åtgärder som leder till önskad effekt.
 Se över otydligheter i nämndens delegationsordning.
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Granskning av
skolpliktsbevakning och
frånvaro
Arvidsjaurs kommun 2020

Skolpliktsbevakning
• Dokumenterade rutiner saknas
• Kontrollpunkt i internkontrollplan
• Avstämning mellan klasslistor och folkbokföring

• Skoladmin 7-9 uppdaterar folkbokföringsuppgifter veckovis
• Kontroll mot klasslistor sker av skoladmin på resp. skola
• Vi kan inte se i vilken omfattning faktisk kontroll sker på samtliga skolor.

• Det saknas en kontinuitet pga omorganisationer och hög
personalomsättning

• Nya delegationsordningen delegerar ut ansvaret istället för
beslutsrätten
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Presentation title

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
• Riktlinje för rapportering av ungdomar som omfattas av KAA (2015)
• Otydlig ansvarsfördelning kring KAA
• Sandbackaskolan hade ursprungligen ansvaret
• Överenskommelse med resurscentrum att överta uppgifterna 2019.
• Resurscentrum är upplöst i nya organisationen och inget ny
överenskommelse upprättad.
• Sandbackaskolan utför bevakningen och AME ska erbjuda insatser.

• Register efter juni 2020 saknas och insatser dokumenteras inte
(lagkrav).

• I register för jan-juni 2020 har endast 1 av 9 ungdomar som vid
kontakt saknade sysselsättning en registrerad insats.
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Frånvaro
• Riktlinjer vid problematisk frånvaro (mars 2019)
1
Rapportera och
analysera
frånvaro

2
Uppmärksamma
och anpassa

3
Kartlägga och
analysera

4
Tvärprofessionella
insatser och
analys

5
Intensifierade
insatser

• De har en definition av problematisk frånvaro (20%).
• Undervisande lärare rapporter närvaro vid varje lektion i schoolsoft
• Fristående skolor rapporterar frånvaro
• Stickprov visar att frånvaro uppmärksammas och extra anpassningar sätts in.
Dock finns inga beslut om åtgärdsprogram på Sandbackaskolan.

• Ingen elev i stickprovet har återgått till en skolgång utan problematisk
frånvaro

• Nämnden får uppföljning av antalet elever som överstiger 20% frånvaro samt
internkontroll plan. Dock görs ingen övergripande analys.

Sammanfattande bedömning

Vår sammanfattande bedömning är att barn- och utbildningsnämndens bevakning av om
elever fullgör sin skolgång inte sker med tillräcklig intern kontroll.
Vi grundar vår bedömning på att det finns rutiner för skolpliktbevakningen men det är
inte dokumenterade och det finns vissa otydligheter i nämndens delegationsordning. För
bevakning av ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret saknas en
tydlig ansvarsfördelning, registret är inte uppdaterat och insatser dokumenteras inte.
Angående frånvarorapporeringen bedömer vi att nämnden i allt väsentligt har tillförlitliga
rutiner och genomfört stickprov visar på att hög frånvaro uppmärksammas av skolan.
Dock ger inte anpassningsåtgärderna önskad effekt och det fattas inte beslut om
åtgärdsprogram på gymnasieskolan i tillräcklig omfattning. Vidare sker ingen
övergripande utvärdering av frånvaron som ett led i ett förbättringsarbete.
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Revisionsrapport 2020
Genomförd på uppdrag av revisorerna
December 2020

Arvidsjaurs kommun
Granskning av skolpliktsbevakning och
frånvaro i skolan.
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1. Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Arvidsjaurs kommun granskat barnoch utbildningsnämnden i syfte att bedöma om nämndens bevakning av att elever fullgör sin
skolgång sker med tillräcklig intern kontroll.
Vår sammanfattande bedömning är att barn- och utbildningsnämndens bevakning av om elever fullgör sin skolgång inte sker med tillräcklig intern kontroll.
Vi grundar vår bedömning på att det finns rutiner för skolpliktbevakningen men det är inte dokumenterade och det finns vissa otydligheter i nämndens delegationsordning. För bevakning
av ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret saknas en tydlig ansvarsfördelning, registret är inte uppdaterat och insatser dokumenteras inte.
Angående frånvarorapporeringen bedömer vi att nämnden i allt väsentligt har tillförlitliga rutiner och genomfört stickprov visar på att hög frånvaro uppmärksammas av skolan. Dock ger
inte anpassningsåtgärderna önskad effekt och det fattas inte beslut om åtgärdsprogram på
gymnasieskolan i tillräcklig omfattning. Vidare sker ingen övergripande utvärdering av frånvaron som ett led i ett förbättringsarbete.

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser:












Det finns rutiner för bevakning av att alla skolpliktiga barn är skolplacerade men de är
inte dokumenterade, bortsett från internkontrollplan.
Det finns otydligheter i nämndens nya delegationsordning som behöver åtgärdas.
Det saknas en tydlig ansvarsfördelning och rutiner för den interna samverkan kring
arbetet med KAA.
Registret för ungdomar som omfattas av KAA är inte uppdaterat och insatser erbjuds
endast i begränsad omfattning. De insatserna som genomförts har inte dokumenterats, vilket är ett krav enligt skollagen.
Det saknas en rutin för hur fristående skolor och andra kommuner ska lämna uppgift
till kommunen när elev är frånvarande, börjar eller slutar vid skolan. På skolnivå finns
dock en blankett för att inhämta information.
Utifrån vårt stickprov av 9 elever med problematisk frånvaro framgår att frånvaron
uppmärksammas och att skolan vidtar olika anpassningsåtgärder för att främja närvaron. Dock tas inte beslut om åtgärdsprogram i tillräcklig omfattning vid gymnasieskolan.
Ingen av eleverna i stickprovet återgått till en skolgång utan problematisk frånvaro efter anpassningsåtgärderna.
Det genomförs ingen utvärdering av frånvaron på övergripande nivå för att hitta
mönster och ha som underlag i det systematiska arbetet för att främja närvaron.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi barn- och utbildningsnämnden att:


Tydliggör ansvaret och upprätta dokumenterade rutiner för skolpliktsbevakningen och
arbetet med kommunala aktivitetsansvaret.

2



Säkerställ att alla skolenheter fattar beslut om åtgärdsprogram och delger elev respektive vårdnadshavare när eleven trots extra anpassningar riskerar att inte klara
kunskapskraven.
 Säkerställ att frånvaron analyseras på en övergripande nivå och följ upp vilka åtgärder som leder till önskad effekt.
 Se över otydligheter i nämndens delegationsordning.
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2. Inledning
2.1. Bakgrund och syfte
Barn som är bosatta i landet har skolplikt, vilket förutom en skyldighet också innebär en rätt
till utbildning för varje elev. Våren 2019 uppmärksammades ett fall i svensk media där föräldrarna under flera år isolerat sina fyra skolpliktiga barn i hemmet och undvikit kommunens tillsyn genom att hävda att barnen gick i skola utomlands.
Elevens hemkommun har tillsynsansvar för skolpliktiga elever och det innebär att kommunen
ska hålla sig underrättad om var och hur eleven får utbildning. Det är relativt vanligt att vårdnadshavare och elever väljer en grundskola i annan kommun än hemkommunen eller i fristående skola i hemkommunen eller i annan kommun. För ungdomar under 20 år har kommunen också ett aktivitetsansvar för de som inte går en gymnasieutbildning eller arbetar.
Detta medför en skyldighet att föra register över de ung-domar som omfattas och erbjuda
dem sysselsättning.
Kommunens ansvar innebär inte bara att bevaka att barnen är skolplacerade utan också att
barnen faktiskt går i skolan. Skolverket genomförde med anledning av den pågående Coronapandemin i april 2020 en enkätundersökning av b.la. elevfrånvaron. Resultaten visade att
frånvaron i riket generellt sett ökat i grundskolan.
Om en elev med problematisk frånvaro inte fångas upp i ett tidigt skede kan det få väsentliga
konsekvenser för elevens skolgång och framtida möjligheter. En ofullständig skolgång riskerar att leda till utanförskap för den enskilde, såväl socialt som arbetsmarknadsmässigt.
Mot bakgrund av ovanstående bedömning av risk och väsentlighet har revisorerna beslutat
att genomföra en granskning av hur Barn- och utbildningsnämnden arbetar med bevakning
av skolpliktiga barn och ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret
2.2. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Granskningens syfte är att bedömda om barn- och utbildningsnämndens bevakning av att
elever fullgör sin skolgång sker med tillräcklig intern kontroll.
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:
Bevakning


Har nämnden tillförlitliga rutiner för bevakning av att alla skolpliktiga barn är skolplacerade eller får utbildning på annat sätt?



Har nämnden tillförlitliga rutiner för bevakning av ungdomar som omfattas av det
kommunala aktivitetsansvaret?

Frånvaro


Har nämnden och skolorna tillförlitliga rutiner för frånvarorapportering?



Lämnar fristående skolor och andra kommuner uppgift till kommunen när elev är frånvarande, börjar eller slutar vid skolan?



Har nämnden en tillräcklig styrning och kontroll av elevers frånvaro?
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Granskningen avser barn- och utbildningsnämnden och avgränsas främst till år 2020.
2.3. Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser,
slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och förarbeten eller
interna regelverk och riktlinjer. Kriterier kan också ha sin grund i jämförbar praxis eller erkänd
teoribildning. I denna granskning utgörs de huvud-sakliga revisionskriterierna av:


Skollag (2010:800) 7 kap om skolplikt och rätt till utbildning och 29 kap. 9 § om det
kommunala aktivitetsansvaret.



Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 § om nämndernas ansvar.



Styrande och stödjande material från Skolverket

2.4. Genomförande
Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier (se bilaga 1). Intervjuer har skett
med rektor gymnasiet/sandbackaskolan, rektor åk 1-3 samt elevhälsa, skolkontorets administratör, skoladministratör för åk 7-9 och enhetschef för stöd och service.
Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att sakgranska rapporten. Granskningen är genomförd
oktober – december 2020.
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3. Granskningsresultat
3.1. Bevakning av att alla skolpliktiga barn är skolplacerade eller får föreskriven utbildning på annat sätt
Enligt skollagen ska kommunen se till att elever i kommunens förskola, grundskola och
grundsärskola fullgör sin skolgång. Det innebär att kommunen ska se till att eleven går till
skolan och deltar i utbildningen. Kommunen ska även se till att barn som av någon anledning inte går i kommunens skolverksamhet får föreskriven utbildning på något annat sätt.
Det är dock vårdnadshavare som ansvarar för att barnet kommer till skolan. Om vårdnadshavare inte tar sitt ansvar kan kommunen förelägga vårdnadshavaren att göra det. Kommunen får förena föreläggandet med vite.
Nedan redovisar vi våra iakttagelser av hur barn- och utbildningsnämnden uppfyller sitt ansvar för ovanstående.
3.1.1. Organisation och rutiner för bevakning av skolplacering
Det saknas styrdokument och dokumenterade rutiner för arbetet med skolpliktbevakning.
De direktiv som finns från nämnden är att skolpliktsbevakningen utgör en kontrollpunkt i internkontrollplanen 2020. Det är rektor och skoladministratör vid varje skolenhet som ansvarar
för att i mitten av varje termin stämma av klasslistorna mot folkbokföringsuppgifterna.
Det praktiska arbetet med skolbevakningen sker i systemet IST Extens. Skoladministratör för
åk 7-9 uppdaterar systemet en gång per vecka med uppgifter från folkbokföringen. Sedan är
det upp till respektive skolas administratör att kontrollera folkbokföringsuppgifterna mot klasslistor. Systemet gör ingen automatisk kontroll av folkbokföringsuppgifterna mot klasslistor
utan det krävs en manuell kontroll. I vilken omfattning de faktiska kontrollerna genomförs av
skoladministratörer har vi inte kunnat kontrollera då kontrollerna inte dokumenteras.
Om administratör vid kontroll upptäcker att ett barn inte skrivits in i skolan utreder administratör vad som kan vara orsaken. Om det inte finns en logisk förklaring så meddelas rektor som
initierar kontakt med familjen.
Vid intervju beskrivs att det är svårt att upptäcka nyanlända som saknar personnummer då
de inte finns med i folkbokföringsuppgifterna. Detsamma gäller i vissa fall placerade barn på
familjehem, men familjehemmen anges i regel vara duktiga på att anmäla till skolan.
Asylsökande och papperslösa omfattas inte av skolplikten men har rätt till utbildning enligt
skollagen.
I intervjuer beskrivs att det saknas en kontinuitet i arbetet till följd av omorganisationer och
hög personalomsättning.
Det saknas riktlinjer för utredning när en elev önskar att fullgöra skolplikten på annat sätt,
t.ex. utomlands. Beslut om att medge fullgörande av skolplikten på annat sätt har fram till 1
oktober 2020 varit delegerat till arbetsutskottet. Den 1 oktober 2020 antog nämnden en ny
delegationsordning där beslut om fullgörande av skolplikten på annat sätt enligt 24 kap. 2122§§ skollagen inte har delegerats. I den nya delegationsordningen har dock huvudmannens
ansvar enligt 7 kap. 21-22§§, om att se till att skolpliktiga barn får föreskriven utbildning och
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fullgör sin skolgång, delegerats till rektor. Vi noterar att detta ansvar inte är ett beslutsärende
att delegera utan ett ansvar som ligger på huvudmannen.
3.1.2. Bedömning
Vi bedömer att nämnden inte har tillförlitliga rutiner för bevakning av att alla skolpliktiga barn
är skolplacerade eller får utbildning på annat sätt.
Internkontrollplanen specificerar att rektor och skoladministratör i mitten av varje termin ska
kontrollera klasslistorna mot folkbokföringen. Det innebär en risk att en elev som inte blivit
inskriven kan missa andra halvan av höstterminen och första halvan av vårtermin, vilket
skulle leda till stora konsekvenser för eleven.
Vidare saknas det dokumenterade rutiner för bevakningen. Folkbokföringsuppgifterna uppdateras veckovis men det finns inga riktlinjer för hur ofta avstämning ska göras mot klasslistorna. Avstämningen dokumenteras inte, vilket gör att vi inte kan kontrollera i vilken omfattning kontroll faktiskt sker. Det innebär även till viss del en organisatorisk risk då uppgifterna
utförs på respektive skolenhet och ingen tar ett övergripande ansvar för skolpliktbevakningen. Särskilt då hög personalomsättning och omorganisationer har påverkat arbetet med
skolpliktsbevakningen negativt.
Vidare saknas riktlinjer för utredning när en elev önskar att fullgöra skolplikten på annat sätt
och det finns otydligheter i nämndens nya delegationsordning som behöver åtgärdas.
3.2. Bevakning av ungdomar som omfattas av kommunala aktivitetsansvaret
I Skolverkets vägledande material om kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar (16-20
år) framgår att kommunen ska se till att det finns en ändamålsenlig organisation med en tydlig ansvarsfördelning och en strukturerad handlingsplan för arbetet med kommunala aktivitetsansvaret. Kommunen bör även ha rutiner för samverkan såväl inom kommunen som med
berörda myndigheter och andra aktörer.
I nedanstående avsnitt redovisar vi våra iakttagelser för hur barn- och utbildningsnämnden
uppfyller sitt ansvar kring det kommunala aktivitetsansvaret.
3.2.1. Rutiner för bevakning av kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
Riktlinjer
Barn- och utbildningsnämnden har i september 2015 antagit riktlinjer för rapportering av ungdomar som kan komma att omfattas av kommunala aktivitetsansvaret.
Riktlinjerna beskriver olika händelser för berörda verksamheter och vem som har ansvar för
att rapportera. Till exempel beskrivs att om en elev i årskurs 9 inte sökt till gymnasieskolan
ska rektor alternativt studie- och yrkesvägledare vid avlämnande grundskola rapportera
detta. Det framgår dock inte till vem det ska rapporteras. Syftet beskrivs i riktlinjen vara att
erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella åtgärder och att det är barn- och utbildningsförvaltningen som ansvarar för detta.
Ansvars- roll- och arbetsfördelning
Ursprungligen hade Sandbackaskolan i uppgift att bevaka och erbjuda insatser inom KAA. I
december 2018 beslutade barn- och utbildningsnämnden att erbjuda resurscentrum (under
kommunstyrelsen) att teckna överenskommelse med Sandbackaskolan för övertagande av
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uppgifterna inom KAA. Nämnden beslutade att bemyndiga Sandbackaskolans rektor att
teckna överenskommelsen.
Enligt intervjuer övergick arbetsuppgifterna inom KAA till resurscentrum från och med 2019.
Dock tecknades ingen skriftlig överenskommelse som reglerar vilka uppgifter som ska utföras eller hur budget ska fördelas. Dessutom existerar inte längre resurscentrum efter en omorganisation i förvaltningen. I omorganisationen bildades AME under Stöd och service där
dåvarande enhetschef för resurscentrum nu är enhetschef. AME åtog sig uppdraget att arbeta med KAA. Det finns inget beslut om att AME ska utföra dessa uppgifter.
Enligt intervjuer med verksamheten är uppgifterna inom KAA i dagsläget fördelade på följande sätt:



Sandbackaskolan bevakar ungdomar som omfattas och riskerar att omfattas av KAA.
AME ska erbjuda relevanta insatser.

AME har lämnat information till barn- och utbildningsnämnden i oktober 2020 om det kommunala aktivitetsansvaret. Enligt protokollet ska AME delta i ett projekt ”SIKT” inom Region 10.
Inom projektet ryms arbetet med KAA och målsättningen är att KAA ska ingå i ordinarie verksamhet efter avslutat projekt. Projektet är beräknat att avslutas 2022.
Rutiner för bevakning av ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret
Det saknas skriftliga rutiner för arbetet med bevakning av ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret.
Det är skolkontorets administratör som sköter bevakningen av ungdomar som omfattas av
aktivitetsansvaret i systemet KIR lifecare. Systemet uppdateras en gång per vecka med uppgifter mot folkbokföringen och de kan då stämma av uppgifterna mot klasslistorna. Kontrollen
mot klasslistor måste göras manuellt. Eftersom kontrollen inte dokumenteras kan vi inte kontrollera i vilken omfattningen avstämning mot klasslistor genomförs.
Enligt intervju har skolan även som rutin att hålla en bevakningskonferens i samband med
varje terminsstart. Vid konferensen närvarar skoladministratör, person från arbetsmarknadsenheten, rektor på gymnasieskolan och rektor på högstadiet. Vid konferensen diskuterar de
ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret och har det svårt i studierna.
Elevhälsan diskuterar även dessa elever löpande under året.
I intervjuer beskrivs att det saknas en systematik i bevakningen och det under hösten ska genomföras en grundlig genomgång av samtliga ungdomar i kommunen som är i aktuell ålder
och pricka av dem mot klasslistor.
Genomförda insatser
Det saknas skriftliga rutiner för arbetet med att kontakta och erbjuda ungdomarna en meningsfull sysselsättning. Enhetschefen för stöd och service uppger att rutiner är under framtagande.
I intervju med enhetschefen beskrivs att AME ska erbjuda ungdomarna lämpliga insatser
som i första hand motiverar tillbaka till studier och i andra hand en annan sysselsättning
(t.ex. arbete). Insatserna anpassas efter individens förutsättningar men kan exempelvis vara
motiverande samtal med handläggare. Enhetschefen uppger att det för en del individer enbart krävs enklare insatser som att skapa rutiner och komma i tid till avtalade tider.
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I vår granskning framkommer att genomförda insatser inom det kommunala aktivitetsansvaret inte har dokumenterats.
Register över ungdomar som omfattas av kommunala aktivitetsansvaret
AME har fört register över de ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret
t.om. vårterminen 2020 då arbetsuppgiften övergick till skolkontorets skoladministratör. Efter
det har det inte förts något register.
Vi har granskat register för våren (januari – Juni 2020). Registret omfattar 26 ungdomar och
på varje ungdom står det att kontakt initierades med individen 7 januari 2020, även för de
som registrerades under 2018 och 2019. Enligt registret var det 9 ungdomar som saknade
sysselsättning vid kontakt. Dock är det endast 1 av de 9 ungdomarna som har en registrerad
åtgärd (praktik) i registret. På totalnivå är det endast 3 av de 26 ungdomarna som har en registrerad insats.

3.2.2. Bedömning
Vi bedömer att nämnden inte har tillförlitliga rutiner för bevakning av ungdomar som omfattas
av det kommunala aktivitetsansvaret.
Det saknas en skriftlig och aktuell överenskommelse som fördelar uppgifterna mellan arbetsmarknadsenheten och Sandbackaskolan. Vidare saknas en systematik i bevakningen. Registret är inte uppdaterat och enligt register för perioden (jan-jun 2020) erbjuds endast insatser i begränsad omfattning. De insatser som har genomförts har inte dokumenterats, vilket är
ett krav enligt skollagen. Det saknas tydliga rutiner för arbetet och den interna samverkan.

3.3. Frånvarohantering
Omfattande frånvaro kan leda till allvarliga konsekvenser för elevernas måluppfyllelse i skolan och påverkar deras förutsättningar i livet. Skolan ska motverka frånvaro genom ett systematiskt arbete för att främja närvaro. Det är huvudmannen (i praktiken barn- och utbildningsnämnden) som ansvarar för att skolenheten och rektor har rätt förutsättningar för att bl.a.
uppmärksamma och utreda elevers frånvaro. Nämnden har även ansvar för att elever i skolpliktig ålder kommer till skolan och fullgör sin skolgång.
Barn- och utbildningsnämnden har antagit riktlinjer vid problematisk frånvaro i grundskolan i
mars 2019. Riktlinjerna delar upp arbetet i följande 5 steg.
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1
Rapportera och
analysera frånvaro

2
Uppmärksamma
och anpassa

3
Kartlägga och
analysera

4
Tvär-professionella insatser och
analys

5
Intensifierade insatser

Hur

Hur

Hur

Hur

Hur

Lärare rapporterar

Mentor och elevhälsan
samtalar med elev och
vårdnadshavare

Mentor och elevhälsan samtalar med
elev och vårdnadshavare

Elevhälsan ansvarar
för kartläggning och
planering av insatser i
samverkan med övrig
skolpersonal

Samverkan med externa aktörer

Närvaroansvarig
ringer hem, sammanställer och analyserar
Mentor samtalar med
eleven om frånvaroorsaker.

Skolpliktsanmälan till
huvudman

Handledning

Vad

Vad

Vad

Vad

Hitta mönster
Förhandsbedömning
angående utredning
av frånvaro enligt
skollag

Upplysa om skolplikt
och vite

Pedagogisk utredning eller skolsocial
utredning

Uppföljning av pedagogisk eller skolsocial utredning vid oroande
frånvaro

Vad

Extra anpassningar
Uppföljning av extra
anpassningar

Norrbus
Orosanmälan
Skolpliktsrutiner

Närvarofrämjande extra anpassningar och
särskilt stöd

Utredning av frånvaro
startas om så är behövligt

Figur 1: Arbetsgång för arbetet med problematisk frånvaro enligt Barn- och utbildningsnämndens riktlinjer vid problematisk frånvaro i grundskolan.

Riktlinjen gäller endast grundskolan men det har på skolnivå utvecklats handlingsplaner för
både grundskolan och gymnasiet som följer arbetsgången i riktlinjerna. I nedanstående avsnitt presenterar vi våra iakttagelser utifrån respektive steg.
3.3.1. Rutiner för frånvarorapportering
Enligt grundskolans- respektive gymnasiets handlingsplan ska undervisande lärare rapportera närvaro i närvarosystemet Schoolsoft vid varje lektionstillfälle. Oanmäld frånvaro ska enligt handlingsplanen rapporteras omgående av närvaroansvarig (lärare) via telefon till vårdnadshavare eller myndig elev. Enligt intervju meddelas inte alltid oanmäld frånvaro via telefon, ibland skickas sms eller e-post till vårdnadshavare direkt från frånvarosystemet
(SchoolSoft). Skolan har en dialog med vårdnadshavarna om på vilket sätt de vill bli meddelade.
Handlingsplan för grundskolan specificerar att om skolan inte kommer i kontakt med vårdnadshavare för en grundskoleelev ska kontakt etableras med socialtjänsten.
Gymnasieskolans handlingsplan innehåller även en bilaga med rutiner för frånvarorapportering till CSN. Frånvaron kontrolleras en gång per vecka av skolexpeditionen. Om en elev har
ogiltigt frånvaro som uppgår till minst 4 timmar vid upprepade tillfällen under en fyra veckors
period så informeras mentor och eleven får en skriftlig varning. Upprepas frånvaron efter varning så rapporteras frånvaron till CSN.
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3.3.2. Fristående skolor och andra kommuners rapportering av frånvaro
Det finns ingen övergripande skriftlig rutin eller samverkansavtal med fristående skolor och
andra kommuner om tillvägagångssätt vid rapportering av frånvaro, tex hur, när eller till vem
frånvarorapportering ska ske.
Enligt intervju har Arvidsjaur som rutin att rektor på grundskola respektive gymnasieskolan
följer upp studieresultat för elever som är folkbokförda i kommunen men studerar hos annan
huvudman. De har inte upplevt några problem med andra huvudmäns rapportering av när
elever börjar eller slutar på en skola. Mottagande skolor beskrivs i regel vara snabba på att
anmäla om en elev har svårigheter i skolan eftersom de begär ersättning för eventuella
stödinsatser.
Sandbackaskolan har en blankett som de skickar ut för att begära information om elever på
utomkommunala skolor och folkhögskola. Enligt blankett ska information lämnas vid början
av terminsstart samt vid eventuella förändringar under terminens gång. Blanketten specificerar att kommunen vill omgående ha information om eleven avbryter sina studier, inte följer
studieplanen och riskerar att inte få betyg i en eller flera kurser samt om elever går ut med
examensbevis eller studiebevis. Informationen ska skickas till studie- och yrkesvägledare. Vi
har tagit del av 2 delegeringsbeslut där rektor avbrutit inackorderingstillägget på grund av information om att elev har avbrutit sina studier.
3.3.3. Upptäckt av problematisk frånvaro
Grundläggande för en framgångsrik hantering av problematisk frånvaro är att det finns system för att upptäcka frånvaron.
Nämndens riktlinjer beskriver 3 scenarion när en bedömning och eventuell utredning av problematisk frånvaro ska genomföras.
 Sammanhängande frånvaro: Elever har varit helt frånvarande i minst två veckor.
 Ströfrånvaro: Eleven har varit ogiltigt frånvarande under minst 5 lektionstillfällen som
omfattar minst 20% under skoldagen under en 4 veckors period. Eller 10% frånvaro
under en period av 2 månader.
 Oroande frånvaro oavsett procent: Eleven uppvisar andra varningssignaler eller
riskfaktorer för frånvaro, exempelvis att eleven uppvisar ett mönster i sin frånvaro.
Riktlinjen förtydligar att även giltig frånvaro kan vara problematisk och bör uppmärksammas.
Enligt handlingsplaner för både grundskola och gymnasiet ska närvaroansvarig/mentor sammanställa och analysera frånvaron samt rapportera till rektor en gång i månaden. För analysen finns en särskild bilaga med frågeställningar att besvara för att hitta mönster i frånvaron. Det fungerar dock på ett annat sätt i praktiken enligt intervjuer.
För åk 1-3 på grundskolan har klasslärare ansvar för att uppmärksamma mönster i frånvaron. Vid misstanke om problematisk frånvaro tar lärare ut en spreadsheet från frånvarosystemet som med hjälp av färgkoder förenklar analysen. Det är olika färger beroende på om eleven varit närvarande, giltig frånvaro eller ogiltig frånvaro. Rektor går in i systemet en gång
per månad och kontrollerar om någon elev ligger över 20% frånvaro.
På gymnasiet är det skoladministratör som har ansvar för att en gång per månad i systemet
kontrollera om någon elev har hög frånvaro. Om hög frånvaro upptäcks är det rektor som fattar beslut om eventuella åtgärder.
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3.3.4. Åtgärder för att motverka och bryta problematisk frånvaro
Enligt nämndens riktlinjer ska åtgärder vidtas från steg 2 (Uppmärksamma och anpassa). Ett
första steg är att upplysa om skolplikt och eventuellt vite, sedan ska eleven få extra anpassningar och en utredning av frånvaro inleds om så är behövligt. I steg 3 samtalar mentor och
elevhälsan med elev samt vårdnadshavare och det genomförs en pedagogisk utredning eller
skolsocial utredning. I steg 4 (Tvär-professionella insatser och analys) ansvarar elevhälsan
för kartläggning och planering av insatser i samverkan med övrig skolpersonal. Det ska genomföras en uppföljning av den pedagogiska eller skolsociala utredningen och närvarofrämjande extra anpassningar och särskilt stöd ska införas. Om närvaron inte förbättras ska insatserna intensifieras i steg 5. Det sker i samverkan med externa aktörer genom Norrbus-möten
och eventuell orosanmälan till socialtjänsten.
Om det beror på vårdnadshavare att en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång har nämnden
i sina riktlinjer en rutin för föreläggande med eventuellt vite.
För att kontrollera om det vidtas ändamålsenliga åtgärder och inleds utredningar för att
minska den problematiska frånvaron har vi har tagit ett stickprov bestående av utdrag från
elevjournaler för elever med hög frånvaro. Vi har granskat insatserna för sammanlagt 5 elever på Fridhemskolan och 3 på Sandbackaskolan.
Stickprov Sandbackaskolan
I stickprovsgranskade ärenden på Sandbackaskolan framgår att frånvaron har uppmärksammats för samtliga tre elever med hög frånvaro. Utifrån skolans minnesanteckningar kan vi utläsa att frånvaron har utretts för samtliga elever i samråd med elevhälsan och olika extra anpassningar har satts in. I de fall det varit aktuellt har externa kontakter med t.ex. BUP upprättats.
I inget av fallen har extra anpassningar resulterat i en skolgång som inte kännetecknas av
problematisk frånvaro. För samtliga har det funnits en oro för att eleven inte kommer att nå
kunskapskraven. Det har dock inte fattats något beslut om att upprätta eller inte upprätta ett
åtgärdsprogram med särskilda stödinsatser för respektive elev.
Skollagen anger att om det befaras att en elev inte kommer att uppnå kunskapskraven trots
att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen
ska detta anmälas till rektorn. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt
stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra
svårigheter i sin skolsituation. Andra svårigheter i sin skolsituation kan vara omfattande frånvaro, som i dessa fall.
Utredningen ska resultera i ett beslut från rektorn att utarbeta ett åtgärdsprogram med särskilda stödinsatser eller beslut om att inte utarbeta ett åtgärdsprogram. Det är viktigt att även
ett beslut om att inte utarbeta ett åtgärdsprogram dokumenteras och delges eleven och vårdnadshavare då de har rätten att överklaga beslutet.
Stickprov Fridhemskolan
I samtliga stickprov för Fridhemskolan har skoladministratör uppmärksammat elevens höga
frånvaro i början av terminen. Skoladministratör har analyserat mönster i frånvaron enligt en
checklista med frågor som sedan skickats till mentor för vidare utredning och åtgärder enligt
handlingsplanen. I elevernas journaler kan vi utläsa att frånvaron i samtliga fall har utretts
och olika extra anpassningar har beviljats. Främst har anpassningar i schema och klassrum
gjorts samt extra stödresurser. För 4 av eleverna har det upprättats åtgärdsprogram. För elev
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utan åtgärdsprogram har det ändå beslutats att bevilja anpassad studiegång, vilket ska göras
inom ramen för ett åtgärdsprogram. Enligt intervju med rektor blev inget åtgärdsprogram
upprättat i det fallet eftersom specialpedagog var sjukskriven, anpassad studiegång beslutades för att möta elevens behov ändå. Vi kan även se att BUP och Socialtjänsten har kopplats
in och elevers frånvaro har lyfts vid Norrbusmöten.
Vi kan däremot utifrån frånvarorapporteringen se att ingen av granskade elever har återgått
till en skolgång utan problematisk frånvaro trots att olika åtgärder och anpassningar har vidtagits. Enligt intervju med rektor är det en utmaning att vända elevers frånvaro trots insatser
då det ofta är ett invant beteende i tidig ålder.
3.3.5. Nämndens uppföljning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade i mars 2020 att all elevfrånvaro överstigande 20%
för grundskolans elever ska, tillsammans med vidtagna åtgärder, redovisas och följas upp vid
varje nämndsammanträde.
Nämnden har vid efterföljande sammanträde i maj 2020 följt upp elevfrånvaron överstigande
20%. Se nedan redovisning från oktober 2020.
Skola
Fridhemsskolan
Ringelskolan
Förskoleklass

Frånvaro över 20%
6 elever under april
17 elever under april
1 elev

Åtgärd
Följer plan

Parkskolan

2 elever med hög frånvaro
under våren

Åtgärder vidtagna av biträdande rektor
Samtal och utredning pågår.
Åtgärder kan komma att vidtas.

Nämnden beslutade att godkänna redovisningen. Vid samma sammanträde har skolchef informerat om hur skolorna arbetar med problematisk frånvaro enligt den handlingsplan för
problematisk frånvaro som finns i förvaltningen. Vid sammanträdet i oktober har nämnden
behandlat problematisk frånvaro, dock redovisas inte antalet elever med frånvaro överstigande 20% på samma sätt. Det framgår endast att 6 elever vid fridhemskolan är i olika åtgärder utifrån handlingsplanen.
I barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan för 2020 utgör skolpliktsbevakningen en
egen kontrollpunkt. Se nedan.
Rutin

Risk

Skolpliktsbevakning

Barn och elever
får inte den utbildning som de
har rätt till.

Kontrollansvarig
Rektor med bistånd av skolassistent.

Kontrollmetod
och tidpunkt
Avstämning av
folkbokförda
skolpliktiga elever mot aktuella
klasslistor vid
mitten av varje
skoltermin.

Redovisning
Redovisas till
nämnd vid avvikelse.

Bevakningen ska enligt internkontrollplan endast redovisas till nämnd vid avvikelse. Vi kan
däremot se att nämnden har följt upp kontrollpunkten i sin delårsrapport per augusti 2020.
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Enligt delårsrapport har samtliga elever fullgjort sin skolplikt. Kontrollmetoden kontrollerar
endast om skolpliktiga elever är inskrivna i skolan och beaktar inte elevfrånvaron. Det kan
därmed finnas elever som är inskrivna men inte närvarar och fullgör sin skolplikt. I nämndens
uppföljning av elever med frånvaro över 20% framgår att det finns elever med hög frånvaro.
Det genomförs ingen övergripande utvärdering av frånvaron på totalnivå.
3.3.6. Bedömning
Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden i allt väsentligt har tillförlitliga rutiner för frånvarorapportering. Nämnden har beslutat om riktlinjer som på verksamhetsnivå förtydligats genom
handlingsplaner. Vidare finns en tydlig definition om vad problematisk frånvaro är och när det
ska uppmärksammas. För samtliga elever som ingår i vårt stickprov har frånvaron uppmärksammats av skolan.
Vi bedömer att det inte finns en fullt tillförlitlig rutin för hur fristående skolor och andra kommuner ska lämna uppgift till kommunen när elev är frånvarande, börjar eller slutar vid skolan. På
skolnivå finns det en däremot en upprättad blankett för att inhämta information och vi kan
styrka att gymnasiet vid två tillfällen har informerats om avbrott av studier.
Här vill vi också uppmärksamma nämnden på att det finns ett ekonomiskt incitament för skolor
i andra kommuner att inte omedelbart anmäla långvarig frånvaro eller avhopp.
Vi bedömer att nämnden delvis har en tillräcklig styrning och kontroll av elevers frånvaro. Det
finns en tydlig handlingsplan som i stort följs av verksamheten. Nämnden har även som stående punkt att följa upp antalet elever med en frånvaro över 20%, dock redovisas endast frånvaron för fridhemskolan vid sammanträdet i oktober. Nämndens kontrollpunkt i internkontrollplanen om skolpliktsbevakningen beaktar inte elevfrånvaron. Det kan därmed finnas elever
som är inskrivna men inte närvarar och fullgör sin skolplikt. Nämnden kan därmed inte göra
bedömningen att alla elever fullgör sin skolplikt utifrån internkontrollplan. Vidare genomförs
ingen övergripande utvärdering för att hitta mönster i frånvaron på totalnivå.
Vi kan utifrån genomförda stickprov styrka att skolenheterna uppmärksammar och sätter in
olika extra anpassningar för att underlätta skolgången och främja närvaro. Vidare etableras
kontakt med olika externa kontakter vid behov, t.ex. BUP. Dock visar vårt stickprov att det
skiljer i vilken omfattning elever får beslut om åtgärdsprogram beroende på skola. Stickprovet
för Fridhemskolan visar att elever i hög omfattning får beslutade åtgärdsprogram medan det
på Sandbackaskolan saknas beslut om åtgärdsprogram för samtliga 3 elever i vårt stickprov.
Det är av största vikt att ett sådant beslut fattas och delges berörda så de får möjlighet att
överklaga beslutet.
Ingen av eleverna som ingår i vårt stickprov har återgått till en skolgång utan problematisk
frånvaro trots olika anpassningar och åtgärdsprogram. Vi bedömer därmed att det inte vidtas
tillräckliga åtgärder för att motverka och bryta långvarig frånvaro. Det är en stor utmaning att
bryta frånvaron då kan vara ett invant beteende från tidig ålder och behovet av stöd kan bero
på flera olika faktorer.
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4. Sammanfattande bedömning
Vår sammanfattande bedömning är att barn- och utbildningsnämndens bevakning av om elever fullgör sin skolgång inte sker med tillräcklig intern kontroll.
Vår bedömning grundar sig på följande:
Revisionsfråga

Bedömning

Har nämnden tillförlitliga rutiner för bevakning av att alla
skolpliktiga barn är skolplacerade eller får utbildning på
annat sätt?

Vi bedömer att nämnden inte har tillförlitliga rutiner för bevakning av att alla skolpliktiga barn är skolplacerade eller
får utbildning på annat sätt.
Internkontrollplanen specificerar att rektor och skoladministratör i mitten av varje termin ska kontrollera klasslistorna mot folkbokföringen. Det innebär att en elev som inte
blivit inskriven kan missa en halv termin, vilket skulle leda
till stora konsekvenser för eleven.
Vidare saknas det dokumenterade rutiner för bevakningen.
Folkbokföringsuppgifterna uppdateras veckovis men det
finns inga riktlinjer för hur ofta avstämning ska göras mot
klasslistorna. Avstämningen dokumenteras inte, vilket gör
att vi inte kan kontrollera i vilken omfattning kontroll faktiskt
sker. Det innebär även till viss del en organisatorisk risk då
uppgifterna utförs på respektive skolenhet och ingen tar ett
övergripande ansvar för skolpliktbevakningen. Särskilt då
hög personalomsättning och omorganisationer har påverkat arbetet med skolpliktsbevakningen negativt.
Vidare saknas riktlinjer för utredning när en elev önskar att
fullgöra skolplikten på annat sätt och det finns otydligheter i
nämndens nya delegationsordning som behöver åtgärdas.

Har nämnden tillförlitliga rutiner för bevakning av ungdomar som omfattas av det
kommunala aktivitetsansvaret?

Vi bedömer att nämnden inte har tillförlitliga rutiner för bevakning av ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.
Det saknas en skriftlig och aktuell överenskommelse som
fördelar uppgifterna mellan arbetsmarknadsenheten och
Sandbackaskolan. Vidare upplever verksamheten att det
saknas en systematik i bevakningen. Registret är inte uppdaterat och enligt register för perioden (jan-jun 2020) erbjuds endast insatser i begränsad omfattning. De insatser
som har genomförts har inte dokumenterats, vilket är ett
krav enligt skollagen. Det saknas tydliga rutiner för arbetet
och den interna samverkan.
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Har nämnden och skolorna
tillförlitliga rutiner för frånvarorapportering?

Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden i allt väsentligt har tillförlitliga rutiner för frånvarorapportering. Nämnden
har beslutat om riktlinjer som på verksamhetsnivå förtydligats genom handlingsplaner. Vidare finns en tydlig definition om vad problematisk frånvaro är och när det ska uppmärksammas. För samtliga elever som ingår i vårt stickprov
har frånvaron uppmärksammats av skolan.

Lämnar fristående skolor och
andra kommuner uppgift till
kommunen när elev är frånvarande, börjar eller slutar vid
skolan?

Vi bedömer att det inte finns en fullt tillförlitlig rutin för hur
fristående skolor och andra kommuner ska lämna uppgift till
kommunen när elev är frånvarande, börjar eller slutar vid
skolan. På skolnivå finns det en däremot en upprättad blankett för att inhämta information och vi kan styrka att gymnasiet vid två tillfällen har informerats om avbrott av studier.
Här vill vi också uppmärksamma nämnden på att det finns
ett ekonomiskt incitament för skolor i andra kommuner att
inte omedelbart anmäla långvarig frånvaro eller avhopp.

Har nämnden en tillräcklig
styrning och kontroll av elevers frånvaro?

Vi bedömer att nämnden delvis har en tillräcklig styrning och
kontroll av elevers frånvaro. Det finns en tydlig handlingsplan som i stort följs av verksamheten. Nämnden har även
som stående punkt att följa upp antalet elever med en frånvaro över 20%, dock redovisas endast frånvaron för fridhemskolan vid sammanträdet i oktober. Nämndens kontrollpunkt i internkontrollplanen om skolpliktsbevakningen beaktar inte elevfrånvaron. Det kan därmed finnas elever som är
inskrivna men inte närvarar och fullgör sin skolplikt. Nämnden kan därmed inte göra bedömningen att alla elever fullgör sin skolplikt utifrån internkontrollplan. Vidare genomförs
ingen övergripande utvärdering för att hitta mönster i frånvaron på totalnivå.

Vidtas tillräckliga åtgärder för
att motverka och bryta långvarig frånvaro?

Vi kan utifrån genomförda stickprov styrka att skolenheterna uppmärksammar och sätter in olika extra anpassningar för att underlätta skolgången och främja närvaro. Vidare etableras kontakt med olika externa kontakter vid behov, t.ex. BUP.
Dock visar vårt stickprov att det skiljer i vilken omfattning
elever får beslut om åtgärdsprogram beroende på skola.
Stickprovet för Fridhemskolan visar att elever i hög omfattning får beslutade åtgärdsprogram medan det på Sandbackaskolan saknas beslut om åtgärdsprogram för samtliga
3 elever i vårt stickprov.
Det är av största vikt att ett sådant beslut fattas och delges
berörda så de får möjlighet att överklaga beslutet.
Ingen av eleverna som ingår i vårt stickprov har återgått till
en skolgång utan problematisk frånvaro trots olika anpassningar och åtgärdsprogram. Vi bedömer därmed att det inte
vidtas tillräckliga åtgärder för att motverka och bryta långvarig frånvaro. Det är en stor utmaning att bryta frånvaron
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då kan vara ett invant beteende från tidig ålder och behovet
av stöd kan bero på flera olika faktorer
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi barn- och utbildningsnämnden att:


Tydliggör ansvaret och upprätta dokumenterade rutiner för skolpliktsbevakningen och
arbetet med kommunala aktivitetsansvaret.
 Säkerställ att alla skolenheter fattar beslut om åtgärdsprogram och delger elev respektive vårdnadshavare när eleven trots extra anpassningar riskerar att inte klara
kunskapskraven.
 Säkerställ att frånvaron analyseras på en övergripande nivå och följ upp vilka åtgärder som leder till önskad effekt.
 Se över otydligheter i nämndens delegationsordning.

Arvidsjaur den 10 december 2020
David Larsson
Revisionskonsult, EY

Linda Marklund
Certifierad kommunal yrkesrevisor, EY
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Bilaga 1: Källförteckning
Intervjuade funktioner:


Rektor gymnasiet/sandbackaskolan



Rektor åk 1-3 samt elevhälsa



Skolkontorets administratör



Skoladministratör för åk 7-9



Enhetschef för stöd och service

Dokument:
 Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2020


Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning (oktober 2020)



Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning (december 2012)



Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-2020



Frånvarolistor för elever på Sandbackaskolan



Frånvarolistor för elever på Fridhemskolan



Avidentifierade utdrag från elevjournaler och övrig dokumentation för totalt 8 elever med
problematisk frånvaro



Register för kommunala aktivitetsansvaret (jan-juni 2020)



Handlingsplan mot skolfrånvaro – sandbackaskolan



Handlingsplan mot skolfrånvaro – Arvidsjaurs grundskola



Riktlinjer för problematisk skolfrånvaro



Delegationsbeslut om att avbryta inackorderingstillägg



Blankett för att inhämta information om elever på utomkommunala skolor och folkhögskola.
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