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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 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.  
 
 
 

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. I verksamhetsplanen inför 2017 hade Skolnämnden föreslagit ett 
samarbete med Socialnämnden i frågan. Uppdraget hamnade i huvudsak på Socialnämnden och 
statliga PRIO-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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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 övrigt ligger ansvaret på rektorerna att kontinuerligt följa upp elevnärvaron på sin skola.  
 
 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Skolnämnden 2017-12-28, Dnr 2017/0067 

 

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

 

 

Kent Henningson   Anders Wedin  

Produktionschef  Verksamhetschef 
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Expedieras 
- Kommunstyrelsen 
- Skolnämnden 
- Socialnämnden 
- Akten  


