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Inledning 

Hemkommunen har ett särskilt ansvar för att folkbokförda skolpliktiga elever i 

kommunen fullgör sin skolplikt. För att hemkommunen ska kunna fullfölja sin 

skyldighet krävs att kommunen får information från den huvudman i vars 

verksamhet eleven har sin skolgång. Hemkommunens ansvar fullgörs i 

Österåkers kommun av Förskole- och grundskolenämnden genom 

utbildningsförvaltningen.  

Skolpliktsanmälan avseende elev folkbokförd 

i Österåkers kommun 

 

Gäller elev som är mottagen i  

 Fristående skola inom eller utanför kommunen 

 Kommunal skola i annan kommun 

 

Anmälan till hemkommunen ska enligt skollagen 7 kap 22§ göras så snart 

huvudmannen inleder en utredning om frånvaro enligt 19a§. Kommunen ska 

enligt samma lagrum också informeras när en elev börjar eller slutar i en 

fristående skola.  

Anmälan till hemkommunen syftar till att kommunen ska bedöma behovet av  

 föreläggande gentemot vårdnadshavarna 

 kommunens samordningsansvar 

   

En anmälan om frånvaro innebär inte att huvudmannen fråntas sitt ansvar för 

att vidta de åtgärder som krävs för att eleven ska fullgöra sin skolgång.  

Huvudmannen ska till exempel utreda orsakerna till frånvaron och vidta de 

åtgärder som behövs utifrån utredningen. Ibland kan en orosanmälan behöva 

göras till socialtjänsten, vilket också ingår i huvudmannens ansvar. 

Efter att anmälan inkommit till kommunen tar kommunen kontakt med den 

skola där eleven är inskriven. Kommunen tar del av skolans utredning och 

övrig dokumentation för att bedöma om det finns anledning att vidta andra 

insatser är de som redan pågår hos huvudmannen. Vanligen räcker det med att 

kommunen och huvudmannen har löpande kontakt för att följa upp pågående 

insatser. När det inte längre finns någon oro för elevens frånvaro avslutas 

ärendet. 
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Anmälan lämnas på blankett som kan hämtas från kommunens 

webbplats/näringsliv/ utförare inom skola, eller rekvireras genom 

utbildningsförvaltningen 

Blanketten skickas till 

Österåkers kommun 

utbildningsförvaltningen 

Att: Anki Wallerå 

184 86 Åkersberga 

 

Föreläggande 

Om det genom den samlade dokumentationen är klarlagt att elevens frånvaro 

beror på att vårdnadshavarna inte gjort vad som ankommer på dem för att 

eleven ska fullgöra sin skolplikt, kan Förskole- och grundskolenämnden besluta 

om ett föreläggande mot vårdnadshavarna. Föreläggande avser även 

vårdnadshavare där eleven är inskriven i en kommunal skola inom kommunen. 

 

Samordningsansvar 

Om hemkommunen finner att det finns ett behov av att samordna resurser 

kring eleven i enlighet med skollagen 7 kap 21§ (samordningsansvaret), 

uppmanas huvudmannen, om det inte redan är gjort, att anmäla oroande 

frånvaro till socialtjänsten i Österåkers kommun. Socialtjänsten bedömer efter 

anmälan om en utredning enligt socialtjänstlagen ska inledas.  

Efter en sådan utredning kan socialtjänsten erbjuda ”Familjebehandling i 

skolsamverkan” vilket är en frivillig insats för samverkan mellan familj, skola, 

socialtjänst och eventuellt andra vårdgivare i syfte att eleven ska få sin rätt till 

utbildning tillgodosedd.  

Hemkommunens ansvar att följa upp elevens skolplikt fortgår även om 

insatser pågår genom socialtjänsten.  

Lagreglering 

 

Obligatorisk närvaro 

Elever i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan ska delta i den 
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verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen om eleven inte 

har giltigt skäl att utebli1.  

Utredning om frånvaro  

Om en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektorn, oavsett om det är 

fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om 

det inte är obehövligt2.  

Anmälan till hemkommunen (skolpliktsanmälan) 

När en skolpliktig elev börjar eller slutar vid en skolenhet med en annan 

huvudman än hemkommunen eller det hos en sådan huvudman har inletts en 

utredning om elevens frånvaro ska huvudmannen snarast lämna uppgift om 

detta till hemkommunen3. 

Samordningsansvar 

Hemkommunen ska i frågor som rör skolpliktiga elever vid behov samordna 

insatser med samhällsorgan, organisationer eller andra som berörs4.  

Föreläggande och vite 

Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att 

vårdnadshavaren inte gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske, får 

hemkommunen förelägga vårdnadshavaren att fullgöra sina skyldigheter. Ett 

föreläggande får förenas med vite5.  

                                                 

 

1 Skollagen 7 kap 17§ 

2 Skollagen 7 kap 19a§ 

3 Skollagen 7 kap 22§ andra stycket 

4 Skollagen 7 kap 21§ andra stycket 

5 Skollagen 7 kap 23§ 


