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Projekt för ökad skolnärvaro, utveckling 
och förlängning 
Förslag till beslut  

Utbildningsnämnden föreslås besluta  

att förlänga projekt för ökad skolnärvaro till och med 31 december 2020, 

att avsätta 2 mnkr i nämndens budget 2020 för finansiering av tre projekttjänster som 

koordinatorer,  

att arbetet för ökad skolnärvaro från och med 2021 övergår i ordinarie verksamhet, 

samt 

att beslutet gäller under förutsättning att socialnämnden och omsorgsnämnden tar 
motsvarande beslut vad avser vardera en tjänst som koordinator.  

Sammanfattning 
Sedan juni 2016 har det funnits ett projekt för ökad skolnärvaro i samarbete mellan 
utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och socialnämnden. Projektet har arbetat 

med att ta fram långsiktiga metoder för analyser, rutiner för dokumentation och att 

enhetliga rutiner ska finnas på plats vid en elevs skolfrånvaro. Koordinatorerna har 

också varit inkopplade i enskilda elevärenden och haft en samordnande roll mellan 
elev, familj, skola och andra aktörer, till exempel socialförvaltningen.   

Projektet finansieras till och med 2019 med externa medel. Projektet föreslås förlängas 
ytterligare ett år för att därefter övergå i ordinarie verksamhet.  

Bakgrund 

Utbildningsnämnden beslutade den 1 juni 2016, § 112, att påbörja ett samarbete med 
omsorgsnämnden och socialnämnden för ökad skolnärvaro. Projektet startade i juni 
2016 med syfte att med fokus på samsyn och samverkan utveckla arbetsformer och 

samverkan för att få barn och unga i Uppsala kommuns skolor att vara närvarande i 
skolan. Arbetet drevs av en projektledare anställd vid omsorgsförvaltningen 

finansierad med nationella medel.  

Efter en uppföljning beslutade nämnden den 19 juni 2017, § 102, att projektet skulle 
drivas vidare till och med 2019 med finansiering bland annat från sociala 

Datum: Diarienummer: 

2019-10-31 UBN-2019-9342 

Utbildningsförvaltningen Utbildningsnämnden 

 

 
Handläggare:  

Lars Romanus 

Katarina Håkansson 



Sida 2 (3) 

 

investeringsfonden. Projektet omfattade tre koordinatorstjänster. Senare anställdes 

ytterligare två koordinatorer med stöd av statsbidrag.  

Uppdraget var bland annat att upprätta centrala skolnärvarorutiner och genomföra 
kompetenssatsningar.  

Projektet har arbetat för verksamhet i både fristående och kommunal regi.  

Föredragning 

Det finns behov av att samarbetsprojektet mellan utbildnings-, omsorgs- och 
socialnämnden förlängs ytterligare ett år. Projektet har arbetat med att ta fram 
långsiktiga metoder för analyser, rutiner för dokumentation och att enhetliga rutiner 

ska finnas på plats vid en elevs skolfrånvaro. Koordinatorerna har också varit 

inkopplade i enskilda elevärenden och haft en samordnande roll mellan elev, familj, 

skola och andra aktörer, till exempel socialförvaltningen.   
 
Projektet finns också med i den verksamhetsplan för 2020 som Uppsala kommun och 
Region tillsammans har utarbetat för samråd inom hälsa, stöd, vård och omsorg 

(HSVO). Under rubriken skolnärvaro i planen finns följande aktiviteter för 2020: 
- Tillämpa arbetssätt från projektet ”koordinatorer för ökad skolnärvaro”  
- Genomföra en genomlysning av samverkan, metoder och 

finansieringsmodeller avseende elever med stort stödbehov.  

 

Det är viktigt att poängtera att respektive skola har det främsta ansvaret, både för att 

främja närvaro och förebygga skolfrånvaro och att vidta åtgärder för att elever som har 
hög frånvaro kan återgå till undervisningen.  

 

Under 2020 behöver projektet ha följande fokus: 

- Koordinatorerna ska utgöra ett mer operativt stöd till skolor och rektorer för 
att lyckas få tillbaka elever med hög frånvaro till skolan. 

- Hittills har pojkar varit överrepresenterade bland de elevärenden som 
projektet har arbetat med. Det behöver säkerställs att flickor ges likvärdig 

tillgång till stöd för att återgå till skolan.  

- Också fortsättningsvis ska koordinatorerna ha en samordnande roll mellan 
elev, familj, skola och andra aktörer. 

- Alla skolor ska ges god kännedom om det stöd som kan ges inom ramen för 

projektet.  

 
Samarbetet bygger på att projektet omfattar fem tjänster som koordinator. 
Utbildningsnämnden svarar för finansiering av tre tjänster och socialnämnden 

respektive omsorgsnämnden finansierar vardera en tjänst. Därutöver svarar 

utbildningsförvaltningen för projektledning som bland annat kommer att ta fram en 
projektplan.  
 
Konsekvenser för barn/elever 

Förslaget till beslut syftar till att stärka skolornas arbete för att få en fungerande 

skolgång för elever med hög skolfrånvaro. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Finansiering för tre koordinatorstjänster, 2 mnkr, behöver avsättas på 

hemkommunnivå i utbildningsnämndens budget 2020. Möjlighet till extern finansiering 

ska undersökas.  
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