
Tjänsteutlåtande 
O Österåker 

Kommunstyrelsens kontor 
Sofia Coyne 

Datum 2018-02-23 Till Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017/005 I 

Svar på motion nr 3/2017 från Marie Wengse (SÖ) och Sven Pierre 
(SÖ) - Motion om ökad skolnärvaro i Österåkers kommun 

Sammanfattning 
I en motion väckt av Kommunfullmäktige 2017-01-30, § 1:23, föreslår motionärerna, sammanfattat i 
4 punkter, att Österåkers kommun ska arbeta för att främja skolnärvaro och arbeta med den 
problematiska skolfrånvaron i Österåkers skolor. Ett samarbete mellan socialförvaltningen och 
skolförvaltningen för att arbeta med frågan har redan påbörjats och under 2018 kommer ett tvåårigt 
projekt att starta för att arbeta med elever med problematisk frånvaro och för att på lång sikt minska 
den problematiska frånvaron i Österåkers kommuns skolor. Projektgruppen kommer att arbeta 
främjande, förebyggande och åtgärdande. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

1. Bifalla punkt 1 i motion nr 3/2017, se över och utveckla en handlingsplan för skolnärvaorarbetet i Österåkers 
kommun, och punkt 2 i mo tion nr 3/2017, skapa ett mobilt sko/team som samverkar med socialtjänsten, BUP 
och kultur- och fr itidsförvaltningen, med hänvisning till att ett samverkansprojekt mellan 
socialförvaltningen och skolförvaltningen redan påbörjats för att främja skolnärvaro och för att 
förebygga och motverka problematisk skolfrånvaro. 

2. Punkt 3 i motion nr 3/2017anses besvarad med hänvisning till att produktions förvaltningen under 
2018 kommer att centralisera sin elevhälsa. 

3. Punkt 4 i mot ion nr 3/2017 anses besvarad med hänvisning till att datumet för föreslagen 
konferens passerat, men att kunskapsspridning om problematisk skolfrånvaro till berörda nämnder 
och förvaltningar stället sker genom projektgruppen. 

Bakgrund 
Skolförvaltningen skriver i tjänsteutiåtande daterat 2017-12-28: 
"Skolpartiet lyfter i sin motion fram vikten av att arbeta med problematisk skolfrånvaro och att 
göra detta över förvaltningsgränserna. I verksamhetsplanen inför 2017 hade Skolnämnden 
föreslagit ett samarbete med Socialnämnden i frågan. Uppdraget hamnade i huvudsak på 
Socialnämnden och statliga PRIO-pengar har avsatts för detta ändamål. Samtal har förts mellan 
socialförvaltningen och skolförvaltningen under hösten 2017 fö r att formera arbetet kring frågan. 
Precis som Skolpartiet lyfter i sin motion så är just samverkan mellan skola, vårdnadshavare, elev 
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Tjänsteutlåtande 
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och eventuella andra förvaltningar och instanser av yttersta vikt för att lyckas i arbetet med att få 
tillbaka en elev till skolan med problematisk skolfrånvaro. I januari 2018 inleds e tt tvåårigt 
projektarbete i Österåkers kommun för att utarbeta en modell utifrån kommunens lokala 
förutsättningar för att främja skolnärvaro och stävja problematisk skolfrånvaro. I samverkan med 
Pedagogcentrum, kommer projektgruppen att arbeta med kunskapsläget ute på enheterna genom 
fortbildningsinsatser och riktad handledning. Även riktade insatser kring enskilda elever med 
problematisk skolfrånvaro kommer att ske inom projektet. 
Syftet med projektet är att hitta arbetssätt för att främja närvaro, förebygga frånvaro och att hitta 
redskap för att kunna agera när en elev hamnar i problematisk skolfrånvaro. Detta kommer att 
mynna ut i en modell/handlingsplan för Österåkers kommun." 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor, Kommunkansliet har inget övrigt att erinra. 

Tidigare beredning 
Skolnämnden har behandlat ärendet 2018-01-30 § 1:6. 
Produktionsstyrelsen har behandlat ärendet 2018-02-22 § 2:7. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag Skolnämnden 2018-01-30 § 1:6. 
2. Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-12-28. 
3. Protokollsutdrag Produktionsstyrelsen 2018-02-22 § 2:7. 
4. Produktions förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-02-13. 

Jan-Olof Friman 
Kommundirektör 

Expedieras 

- Socialnämnden 
- Skolnämnden 
- Produktionsstyrelsen 
- Kommunkansliet 
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15iky. j 
Österåker 

S.imm.inträdesprotokoll för Skolnämnden 2018-01-30 

SKN § 1:6 Dnr SKOL15 2017/0067 

Svar på motion nr 3/2017 från Marie Wengse (SÖ) och Sven Pierre 
(SÖ) - Motion om ökad skolnärvaro i Österåkers kommun 

Skolnämndens beslut 
Skolnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen 
föreslå Kommunfullmäktige besluta 

1. Bifalla p unkt 1 och 2 i motion nr 3/2017 med hänvisning till att ett samverkansprojekt 
mellan socialförvaltningen och skolförvaltningen redan påbörjats för att främja skolnärvaro 
och för att förebygga och motverka problematisk skolfrånvaro. 

2. Punkt 3 i mo tion nr 3/2017 anses besvarad med hänvisning till att 
produktionsförvaltningen under 2018 kommer att centralisera sin clevhälsa. 

3. Punkt 4 i motion nr 3/2017 anses besvarad med hänvisning till att datumet för föreslagen 
konferens passerat, men att kunskapsspridning om problematisk skolfrånvaro till berörda 
nämnder och förvaltningar istället sker genom projektgruppen. 

Sammanfattning 
Skolpartiet föreslär i "Motion om ökad skolnärvaro" att kommunen ska arbeta för att främja 
skolnärvaro och arbeta med den problematiska skolfrånvaron i Österå kers skolor. Ktt 
samarbete mellan socialförvaltningen och skolförvaltningen för att arbeta med frågan har 
reclan påbörjats och under 2018 kommer ett tvåårigt projekt att starta för att arbeta med elever 
med problematisk skolfrånvaro och för att på lång sikt minska den problematisk skolfrånvaro i 
Österåkers kommuns skolor. Projektgruppen kommer att arbeta både främjande, 
förebyggande och åtgärdande. 

Beslutsunderlag 
- Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-12-28. 

Förslag till beslut 
Kenneth Netterström (M) y rkar på ändring i besl utsmening punkt 1 innebär ande följande. 
1. Bifalla pu nkt 1 och 2 i motionen nr 3/2017 med hänvisning till att ett samverkansprojekt 
mellan socialförvaltningen och skolförvaltningen redan påbörjats för att främja skolnärvaro 
och för att förebygga och motverka problematisk skolfrånvaro. 

Kenneth Netterström (M) y rkar därefter på bifall till Skolförvaltningens beslutsförslag 
innebärande följande. 
2. Punkt 3 i mo tion nr 3/2017 anses besvarad med hänvisning till att 
produktionsförvaltningen under 2018 kommer att centralisera sin clevhälsa. 

forts. 

/Qri ggt-j 
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Skoln äninden 2018-01-30 

Forts. SKN § 1:6 

3. Punkt 4 i m otion nr 3/2017 anses besvarad med hänvisning till att datumet för föreslagen 
konferens passerat, men att kunskapsspridning om problematisk skolfiånvaro till be rörda 
nämnder och förvaltningar istället sker genom projektgruppen. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Skolnämnden beslutar enligt Kenneth Netterströms (M) yrkanden och 
finner att sä är fallet. 

Expedieras 
- Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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0 Österåker 

Tjänsteutlåtande 

Skolförvaltningen Till Skolnämnden 

Datum 2017-12-28 
Dnr SKOL15 2017/0067 

Svar på motion nr 3/2017 från Marie Wengse (SÖ) och Sven Pierre 
(SO) - Motion om ökad skolnärvaro i Österåkers kommun 

Sammanfattning 
Skolpartiet föreslår i "Motion om ökad skolnärvaro" att kommunen ska arbeta för att främja 
skolnärvaro och arbeta med den problematiska skolfrånvaron i Österåkers skolor. Ett samarbete 
mellan socialförvaltningen och skolförvaltningen f ör att arbeta med fråga n har redan påbörjats och 
under 2018 kommer ett tvåårigt projekt att starta för att arbeta med elever med problematisk 
skolfrånvaro och för att på lång si kt minska den problematiska skolfrånvaron i Österåkers kommuns 
skolor. Projektgruppen kommer att arbeta både främjande, fö rebyggande och åtgärdande. 

Beslutsförslag 
Skolnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

Punkt 1 och 2 i motion nr 3/2017 anses besvarad med hänvisning till att ett samverkansprojekt 
mellan socialförvaltningen och skolförvaltningen redan påbörjats för att främja skolnärvaro och för 
att förebygga och motverka problematisk skolfrånvaro. 

Punkt 3 i motion nr 3/2017 anses besvarad med hänvisning til l att produktionsförvaltningen under 
2018 kommer att centralisera sin ele vhälsa. 

Punkt 4 i motion nr 3 /2017 anses besvarad med hänvisning til l att datumet för föreslag en konferens 
passerat, men att kunskapsspridning om problematisk skolfrånvaro till berörda nämnder och 
förvaltningar istället sker genom projektgruppen. 

Bakgrund 
Skolpartiet lyfter i sin motion fram vikten av att arbeta med problematisk skolfrånvaro och att göra 
detta över förvaltningsgränserna. I verksamhetsplanen inför 2017 hade Skolnämnden föreslagit ett 
samarbete med Socialnämnden i frågan. Uppdraget hamnade i huvudsak på Socialnämnde n och 
statliga PRIO-pengar har avsatts för detta ändamål. Samtal har förts mel lan socia lförvaltningen och 
skolförvaltningen under hösten 2017 för att formera arbetet kring fråg an 

Förvaltningens slutsatser 
Precis som Skolpartiet lyfter i sin motion så är just samverkan mellan skola, vårdnads havarc, elev 
och eventuella andra förvaltningar och instanser av yttersta vikt för att lyckas i arbetet med att få 
tillbaka en elev ti ll skolan med problematisk skolfrånvaro. 
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I januari 2018 inleds ett tvåårigt projektarbete i Österåkers kommun för att utarbeta en modell 
utifrån kommunens lokala förutsättningar för att främja skolnärvaro och stävja problematisk 
skolfrånvaro. I samverkan med Pedagogcentium, kommer projektgruppen att arbeta med 
kunskapsläget ute på enheterna genom fortbildningsinsatser och riktad handledning. Även riktade 
insatser kring enskilda elever med problematisk skolfrånvaro kommer att ske inom projektet. 

Syftet med projektet är att både hitta arbetssätt för att främja närvaro, förebygga frånvaro och att 
hitta redskap för att kunna agera när ett en elev hamnar i problemarisk skolfrånvaro. Detta kommer 
att mynna ut i e n modell/handlingsplan för Österåkers kommun. 

Bilagor 
1. Motion nr 3/2017 - Motion om ökad skolnärvaro i Öste råkers kommun, 2017-01-27 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 

Produktionsstyrelsen 

Socialnämnden 

Akten 
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ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

i Österåker 
2017-01-27 

Motion om ökad skolnärvaro i Österåkers kommun 

Skolfrånvaro är ofta en indikator på att ett barn eller en ung person inte mår bra. 
En signal på att skolan och skolans samverkanspartners inte har kunnat ge 
eleven det stöd och den hjälp som behövs. Skolverkets allmänna råd kring giltig 
och ogiltig frånvaro betonar främjande insatser, att skolan arbetar övergripande 
och förebyggande för att öka elevernas närvaro. 

Många kommuner vet inte hur hög frånvaron bland elever i grundskolan är. När 
Skolinspektionen, våren 2015, granskade ett antal anmälningsärenden som 
handlade om lång skolfrånvaro konstaterades det att många skolor inte 
anstränger sig tillräckligt för att fa tillbaka eleverna. 

Även Österåkers kommun har, på enskilda skolor, en ökande skolfrånvaro, 
samtidigt som det inom kommunen saknas tillräckliga handlingsplaner, 
åtgärdsplaner och rutiner för att bemöta och vända detta problem. 

Elever som har mer än 20 % frånvaro oavsett anledning, anses ha en omfattande 
problematisk frånvaro. Idag har varje kommunal skola i österåker en egen 
strategi som skiljer sig från elev till elev, då anledningarna till frånvaron är 
högst varierande. Åtgärdsprogram skrivs om eleven behöver det, enligt rektor, 
för att klara skolans mål. Minst två ggr per läsår följer verksamhetschefen för 
Utbildning, som huvudman, upp frånvaron på samtliga kommunala skolor. 
Rektor redogör för varje elev och beskriver om det finns en plan för att minska 
frånvaron. Vad gäller s.k. hemmasittare finns ingen definition, ännu. Gällande 
hemmasittare, de som har mer än 50% frånvaro oavsett anledning, följs de upp 
på samma sätt som ovan. 

Forskningen är i s tort enig om att hemmasittare bör återvända till skolan så snart 
som möjligt. Forskning visar på att skolan är en av de allra viktigaste 
skyddsfaktorerna för att minska risken att hamna i ett utanförskap i samhället. 

Framgångsfaktorer - skolnärvaroarbete 
I SKLs publikation "Vänd frånvaro till närvaro - guide för systematiskt 
skolnärvaroarbete i kommuner" listar man upp ett antal framgångsfaktorer 
gällande skolnärvaroarbete. Bland annat handlar det om: 

• Samverkan - skolan måste ibland samverka med andra verksamheter 



inom kommun och landsting samt andra aktörer. Ex. på 
samverkanspartners är socialtjänsten, BUP, ungdomsmottagning, polis 
och fritidsförvaltning. Dessutom bör det finnas en samsyn mellan 
politiska nämnder och förvaltningar. 

• Tydligt ledarskap - det bör finnas ett tydligt ledarskap från politisk nivå 
till skolnivå där arbetet med ökad skolnärvaro anses viktigt på alla nivåer. 
Skolnärvaro bör vara en prioriterad fråga. 

• Rutiner och systematiskt förbättringsarbete - tydliga rutiner för 
skolnärvaroarbetet är en förutsättning. Rutinerna bör vara förankrade hos 
lärare och elevhälsans personal. Systematiska mätningar bör genomföras 
både på skolnärvaro samt hur man följer uppsatta rutiner. 

• Samarbete med vårdnadshavama - rutinerna för skolfrånvaroarbetet 
ska vara kända för vårdnadshavama samt ett bra samarbete mellan skolan 
och vårdnadshavama är av stor betydelses. 

• Tekniska förutsättningar - gemensamt och välfungerande 
frånvarorapporteringssystem är en förutsättning. 

I rapporten betonar man elevhälsans centrala roll och av alla dessa faktorer är 
till syvende och sist bemötandet av varje elev och dess vårdnadshavare det allra 
viktigaste. 

Elevhälsan 
Elevhälsan ska, enligt Skolverkets allmänna råd, i samarbete med lärarna arbeta 
för att främja skolnärvaro, förebygga och åtgärda skolfrånvaro 
I utredningen "Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera" pekar man 
på att det saknas hälsofrämjande arbete som syftar till ökad närvaro på hälften 
av de skolor som deltar i u ndersökningen. Utredningen anser att det bör finnas 
på alla skolor och är en förutsättning för att skolorna ska lyckas med att främja 
närvaro samt förebygga och åtgärda frånvaro. Här är elevhälsan en viktig part i 
samverkan med elever med problematisk frånvaro. Tidiga insatser, baserade på 
en bedömning från individens situation, är här en framgångsfaktor. 

Mobilt skolteam med fokus på ökad skolnärvaro 
Flera kommuner arbetar idag med ett mobilt skolteam som ex Södertälje, 
Vänersborg, Norrtälje och Västerviks kommun för att öka skolnärvaron på 
grundskolan. 

Ex. Mobila skolteamet i Vänersborg 
Vänersborgs kommun har sedan 2009 arbetat hårt med att öka skolnärvaron i 
kommunen. Idag har kommunen en styrorganisation, där tre nämnder samverkar 
på en politisk, strategisk och operativ nivå. Sedan 2015 har kommunen ett 
mobilt skolteam som ligger under den centrala Elevhälsan. 

Mobila skolteamet arbetar tvärprofessionellt och består av pedagoger samt 



socialpcdagoger. De har ett nära samarbete med grundskolomas lärare, rektorer 
och dess lokala elevhälsogrupper. Samverkan med andra aktörer, t.ex. 
Socialtjänst, BUP och Barn- och ungdomshabiliteringen sker vid behov. 

Win-win-situation 
En ökad skolnärvaro är inte bara en vinst för den enskilde eleven, vars 
möjligheter att klara skolans kunskapskrav, men ger även framtida ekonomiska 
besparingar för samhället. Skolnärvaro handlar ytterst om att barn och 
ungdomar har rätt till utbildning och framtidsmöjligheter. Så låt oss agera innan 
problemet blir ännu större! 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Skolpartiet i Österåker att 
kommunfullmäktige beslutar att 

1. Se över och utveckla en handlingsplan för skolnärvaroarbetet i Österåker 
kommun. Man ska även beakta samverkan mellan olika nämnder och 
förvaltningar. 

2. Skapa ett mobilt skolteam som samverkar med socialtjänsten, BUP, 
kultur- och fritidskontoret vid behov. 

3. Återgå till en central elevhälsa för hela kommunen. Elevhälsan ska ha 
huvudansvaret. Elevhälsan ska ange riktlinjer och ha en sammanhållen 
strategi för kommunens elevhälsoarbete. Syftet är att säkerställa att 
organisationen kring elevhälsan med kuratorer, psykologer, SYV och 
skolsköterskor fungerar väl på samtliga enheter inom försko la/skola. Till 
elevhälsan ska det mobila skolteamet knytas för att stödja och motverka 
utanförskap. 

4. Öka kunskapsnivån kring hemmasittare inom nämnder och förvaltning 
genom att delta på konferensen Hemmasittare på Teknologiska Institutet 
den 26-27 april 2017. 

Marie Wengse 

da YV\ÖV\<WK\ 
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0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Produktionsstyrelsen 2018-02-22 

PS § 2 :7 Dnr PS 2017/0015 

Svar på motion nr 2/2017 från Marie Wengse (SÖ) och Sven Pierre 
(SÖ) - Motion om ökad skolnärvaro i Österåkers kommun 

Produktionsstyrelsens beslut 

Produktionsstyrelsen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

1. Punkt 1 och 2 i motion nr 3/2017 anses besvarad med hänvisning till att ett 
samverkansprojekt mellan socialförvaltningen och skolförvaltningen redan påbörjats för att 
främja skolnärvaro och för att förebygga och motverka problematisk skolfrånvaro. 

2. Punkt 3 i m otion nr 3/2017 anses besvarad med hänvisning till att 
produktions förvaltningen under 2018 kommer att centralisera sin elevhälsa. 

3. Punkt 4 i motion nr 3/2017 anses besvarad med hänvisning till att datumet för föreslagen 
konferens passerat men att kunskapsspridning om problematisk skolfrånvaro till berörda 
nämnder och förvaltningar istället sker genom projektgruppen, 

Sammanfattning 
Skolpartiet föreslår i "Motion om ökad skolnärvaro" att kommunen ska arbeta för att främja 
skolnärvaro och arbeta med den problematiska skolfrånvaron i Österåkers skolor. Ett 
samarbete mellan socialförvaltningen och skolförvaltningen för att arbeta med frågan har 
redan påbörjats och under 2018 kommer ett tvåårigt projekt att starta för att arbeta med elever 
med problematisk skolfrånvaro och för att på lång sikt minska den problematiska 
skolfrånvaron i Österåkers kommuns skolor. Projektgruppen kommer att arbeta både 
främjande, förebyggande och åtgärdande. 

Beslutsunderlag 
Produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-02-13 

Förslag till beslut 
Gunnar Fristedt (M) yrkar bifall till produktions förvaltningens beslutsförslag innebärande 
1. Punkt 1 och 2 i motion nr 3/2017 anses besvarad med hänvisning till att ett 
samverkansprojekt mellan socialförvaltningen och skolförvaltningen redan påbörjats för att 
främja skolnärvaro och för att förebygga och motverka problematisk skolfrånvaro. 
2. Punkt 3 i m otion nr 3/2017 anses besvarad med hänvisning till att 
produktionsförvaltningen under 2018 kommer att centralisera sin elevhälsa. 
3. Punkt 4 i motion nr 3/2017 anses besvarad med hänvisning till att datumet för föreslagen 
konferens passerat men att kunskapsspridning om problematisk skolfrånvaro till berörda 
nämnder och förvaltningar istället sker genom projektgruppen. 

Forts. 

Justerandes sipnaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Produktionsstyrelsen 2018-02-22 

Forts. PS § 2:7 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Produktionsstyrelsen beslutar enli gt Gunnar Fristedts (M ) yrkande 
och finner att så är falle t. 

Expedieras 
- Kommunstyrelsen 
- Skolförvaltningen 
- Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 

biläjA, V 

0 Österåker 

Produktionsförvaltningen Till Produktionsstyrelsen 
Datum 2018-02-13 
Dnr PS2017/0015 

Svar på motion nr 3/2017 från Marie Wengse (SÖ) och Sven Pierre 
(SÖ)- Motion om ökad skolnärvaro i Österåkers kommun 

Sammanfattning 
Skolpartiet föreslår i "Motion om ökad skolnärvaro" att kommunen ska arbeta för att främja 
skolnärvaro och arbeta med den problematiska skolfrånvaron i Ö steråkers skolor. Ett samarbete 
mellan socialförvaltningen och skolförvaltningen för att arbeta med frågan har redan påbörjats och 
under 2018 kommer ett tvåårigt projekt att starta för att arbeta med elever med problematisk 
skolfrånvaro och för att på lång sikt minska den problematiska skolfrånvaron i Österåkers kommuns 
skolor. Projektgruppen kommer att arbeta både främjande, förebyggande och åtgärdande. 

Beslutsförslag 

Produktionsstyrelsen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen 
föreslå Kommunfullmäktige besluta 

Punkt 1 och 2 i motion nr 3/2017 anses besvarad med hänvisning till att ett samverkansprojekt 
mellan socialförvaltningen och skolförvaltningen redan påbörjats för att främja skolnärvaro och för 
att förebygga och motverka problematisk skolfrånvaro. 

Punkt 3 i motion nr 3/2017 anses besvarad med hänvisning till att produktionsförvaltningen under 
2018 kommer att centralisera sin elevhälsa. 

Punkt 4 i motion nr 3/2017 anses besvarad med hänvisning till att datumet för föreslagen konferens 
passerat men att kunskapsspridning om problematisk skolfrånvaro till berörda nämnder och 
förvaltningar istället sker genom projektgruppen. 

Bakgrund 
Skolpartiet lyfter i sin motion fram vikten av att arbeta med problematisk skolfrånvaro och att göra 
detta över förvaltningsgränserna. 1 verksamhetsplanen inför 2017 hade Skolnämnden föreslagit ett 
samarbete med Socialnämnden i fråg an. Uppdraget hamnade i huvud sak på Socialnämnden och 
statliga PRI O-medel har avsatts för detta ändamål. Samtal har först mellan socialförvaltningen och 
skolförvaltningen under hösten 2017 för att formera arbetet kring frågan. 

Förvaltningens slutsatser 
Precis som skolpartiet lyfter sin motion så är just samverkan mellan skola, vårdnadshavare, elev, och 
eventuella andra förvaltningar och instanser av yttersta vikt för att lyckas i arbetet med att få tillbaka 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

en elev till skolan med problematisk skolfrånvaro. I januari 2018 inleds ett tvåårigt projektarbete i 
Österåkers kommun för att utarbeta en modell utifrån kommunens lokala förutsättningar för att 
främja skolnärvaro och stävja problematisk skolfrånvaro. I samverkan med pedagogcentrum 
kommer projektgruppen att arbeta med kunskapsläget ute på enheterna genom fortbildningsinsatser 
och riktad handledning. Även riktade insatser kring enskilda elever med problematisk skolfrånvaro 
kommer att ske inom projektet. 

Syftet med projektet är att hitta arbetssätt för att främja närvaro samt förebygga frånvaro och att 
hitta redskap för att kunna agera när en elev hamnar i problematisk skolfrånvaro. Detta kommer att 
resultera i en modell/handlingsplan för Österåkers kommun. 
Produktionens rektorer ingår i projektet och kommer att få enskilda besök från projektledningen, för 
att identifiera problemområden samt att vara delaktiga i framtagandet av rutiner kring problematisk 
frånvaro. 
Huvudmannen för de kommunala skolorna följer upp frånvaron vid två tillfällen per år, i samband 
med detta kommenterar rektorerna alla elever med frånvaro >20%. Kommentarerna består av orsak 
till frånvaron och eventuell handlingsplan. 
I ö vrigt ligger ansvaret på rektorerna att kontinuerligt följa upp elevnärvaron på sin sko la. 

Expedieras 
- Kommunstyrelsen 
- Skolnämnden 
- Socialnämnden 
- Akten 
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