Granskning av uppföljning och kontroll av upprepad och
längre skolfrånvaro
Bakgrund
Kommunrevisionen i Trollhättans Stad har gett EY i uppdrag att genomföra en granskning av uppföljning och kontroll av
upprepad och längre elevfrånvaro. Syftet med granskningen har varit att bedöma utbildningsnämndens rutiner, riktlinjer och
uppföljning av den upprepade och längre frånvaron hos elever i kommunen.

Syfte | Granskningen besvarade följande frågor och visade att:

1

Följer utbildningsnämnden upp den
upprepade och längre frånvaro hos
elever?

Elevnärvaro i årskurs 3, 5 och 8 följs upp per helår- och
delårsbasis. Granskningen visar att nämnden följer upp den
problematiska frånvaron översiktligt, men inte på ett
systematiskt och kontinuerligt sätt.
Arbetet med elevfrånvaro följs upp inom ramen för
nämndens arbete med intern kontroll. Nämnden fick del av
en uppföljning av denna i juni 2019.
Ansvaret för skolpliktsbevakning har delegerats till
respektive rektor. Det är inte tydligt hur
utbildningsförvaltningen följer upp arbetet med att erbjuda
elever plats i grundskolan.

Bedömning
Nämnden har inte har säkerställt en systematisk
uppföljning av upprepad och längre frånvaro hos
elever i kommunen. Nämnden har heller inte
säkerställt en systematisk uppföljning av huruvida
elever som är folkbokförda i kommunen fullgör sin
skolgång.

2

Finns det ändamålsenliga rutiner i
händelse av upprepad eller längre
frånvaro hos en elev?

Kommunen använder sig av det digitala
närvarorapporteringssystemet Skola 24.
Granskningen visar att kommunen under 2018 och 2019 har
arbetat med att följa upp och utveckla arbetet med rutin för
problematisk frånvaro. Stadens rutin för problematisk
frånvaro har reviderats under 2019.
Den rutin som var gällande fram till september 2019
motsvarande inte krav i skollagen om anmälan av
frånvaroutredning till huvudmannen. Genomförda stickprov
visar på brister i anmälan till huvudman.

Bedömning
Nämnden har under perioden januari – september
2019 inte säkerställt en ändamålsenlig rutin vid
upprepad eller längre frånvaro hos en elev.
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3

Finns det ändamålsenliga åtgärder för att
elever med längre och upprepad ska
komma tillbaka i skolgång?

Kommunen kan i viss mån erbjuda undervisning på annan
plats än i skolan.
Trollhättans Samverk är ett samarbete mellan skola och
socialtjänst. Samverket ska bistå skolan i arbetet med en
elev med frånvaro samt stötta en elev med frånvaro.
Det saknas en ansvarsfördelning kring vilka anpassningar
en enskild skola ska göra och vilka anpassningar som ska
göras centralt från utbildningsförvaltningen.

Slutsats | Samlad bedömning och rekommendationer
Den sammanfattade bedömningen är att
utbildningsnämnden inte har säkerställt ett ändamålsenligt
arbete avseende upprepad och längre skolfrånvaro hos
elever.
Nämnden bedöms inte ha säkerställt en ändamålsenlig
uppföljning av upprepad och längre frånvaro hos elever.
Kommunen kontrollerar inte skolnärvaro hos elever som går
i skola hos annan huvudman än kommunen.
Därtill visar granskningen att nämnden inte har säkerställt
en ändamålsenlig uppföljning av kommunens
skolpliktsbevakning.

Bedömning
Nämnden har till viss del tillsett ändamålsenliga
rutiner för att få elever tillbaka i skolgång.

4

Finns det rutiner för orosanmälan till
socialtjänsten kopplat till en elevs upprepade
eller längre skolfrånvaro?

Av rutin för problematisk frånvaro framgår att anmälan till
socialtjänst ska göras om det finns en oro över en elevs
hemförhållanden. I kommunen finns också en handlingsplan
när det finns oro om att barn och ungdomar kan fara illa.

Bedömning
Nämnden har sett till att det finns en rutin för
orosanmälan till socialtjänsten.

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi
utbildningsnämnden:
Säkerställa att utredningar av frånvaro anmäls till
huvudmannen, i enlighet med skollagens krav.
Säkerställa att nämnden i egenskap av huvudman tar del av
anmälningar avseende utredning av frånvaro i enlighet med
skollagens krav.
Säkerställa en systematisk uppföljning av upprepad och
långvarig elevfrånvaro.
Säkerställa att alla skolpliktiga barn i kommunen deltar i
undervisning. Detta genom att:
1) tillse en ändamålsenlig uppföljning av närvaro för
elever hos annan huvudman än kommunen.
2) tillse en enhetlig och rättssäker struktur för
skolpliktsbevakning.
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