
 
 

 

 

Intern kontroll 2018 verksamhetsgranskning – Utbildnings- och 

kulturnämnden 

 

 

5. Skolpliktsbevakning 

 

Bakgrund 

Nämnden får redovisning av närvarogruppens arbete. Redovisas vid fyra tillfällen för 2018. 

 

Utförande 

Intern kontroll regleras i reglementet för intern kontroll - Kf 120927, § 92. Den enskilde 

nämnden har därvid att tillse att kommunövergripande reglementen, regler och policys följs 

inom sitt verksamhetsområde.  

  

Den interna kontrollen av skolpliktsbevakning följer intern kontrollplan för 2018 antagen av 

Utbildnings- och kulturnämnden november 2018 § 96. 

 

Under 2018 har redovisning för nämnden genomförts efter mars, juni, september och 

december månad. 

 

 

Resultat 

Med syfte att stödja elever och vårdnadshavare samt rektor och övrig skolpersonal är gruppens 

uppgift att öka elevernas närvaro i skolan och inventera vilka stödinsatser som kan behöva sättas 

in för enskilda elever och vårdnadshavare. En hög närvaro i skolan ökar givetvis även 

möjligheterna till goda skolresultat och bra förutsättningar för elevernas framtid.  

 

Om en elev saknas i skolan arbetar i första skedet respektive skola utifrån sina 

frånvarorutiner. När en elev har ogiltig frånvaro kontaktas kommunens närvarogrupp av 

rektor. I närvarogruppen ingår medarbetare från utbildningsförvaltningen och 

socialförvaltningen.  

Det syns en kraftig minskning av tillfällen då närvarogruppen har behövt kopplats in under 

2018. Detta kan ses som ett gott tecken på att närvarogruppens arbete har gett effekt samt att 

samarbetet mellan skola och socialtjänst varit mycket lyckat.  

 

Samarbetet i gruppen mellan de olika förvaltningarna är en framgångsfaktor i gruppens 

arbete. En annan är att gruppen stöttar skolenheten i arbetet med elever som får ogiltig 

frånvaro. Arbetet mot dessa elever blir därmed mer systematiskt och annan effekt är att det 

blir likformigt i kommunen. 

 

 

 



Bedömning 

Gruppen gör ett viktigt arbete med goda resultat. Elever som blir hemmasittare är en stor 

belastning både för vårdnadshavare och elever och samtidigt ett misslyckande för skolan.  

Gruppens arbete kan fortsätta med liknande inriktning. 

Förvaltningen föreslår att redovisning av gruppens arbete görs, för nämnden, minst en gång 

per termin i den interna kontrollen.  
 
 

Mats Nilsson 

Kvalitetsstrateg 

2019-01-29 


