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Förslag till beslut 

Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att lägga redovisningen t i l l handlingarna. 

Sammanfattning 
Detta är en uppföljning av barn- och ungdomsnämndens uppdrag åt Styrelsen för vård och 
bildning att följa upp elevfrånvaron i alla grundskolor och årskurser genom ett kvalitets säkrat 
digitalt system, samt att löpande rapportera resultatet t i l l barn- och ungdomsnämnden. 
Uppdragen gavs med bakgrund av Skolinspektionens kritik. Styrelsen för vård och bildning 
har beslutat om ett digitalt frånvaro system som kommer att implementeras t i l l terminsstart 
hösten 2012 i syfte att säkra frånvarouppföljningen. 

Ärendet 
Skolinspektionen riktade efter sin tillsyn av Uppsala kommuns skolpliktsbevakning kritik mot 
att barn- och ungdomsnämnden inte tillgodogör sig kunskap om den totala 
frånvarosituationen i kommunen. Skolinspektionen menade att kommunen har fungerande 
rutiner för skolpliktsbevalaiing, men att denna inte kan anses fullständig utan den del som 
utgörs av en kontroll av frånvaroresultatet. Med anledning av denna kritik beslutade barn- och 
ungdomsnämnden 2011-04-28 att uppdra åt Vård och bildning dels att säkerställa en 
uppföljning av elevfrånvaron genom ett kvalitets säkrat digitalt system för alla grundskolor 
och årskurser, samt att löpande rapportera resultatet av uppföljningen ti l l barn- och 
ungdomsnämnden. 

Vård och bildning lämnade 2011-11-07 en statusrapport för Projektet Gemensamt digitalt stöd 
för frånvaroregistrering t i l l kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad (kontoret). I 
rapporten förklarades att projektet var påbörjat och handlade om att ta fram beslutsunderlag 
för valet av system gällande frånvarohantering. Vård och bildning förklarade i rapporten att 
deras krav bestod i att systemet skulle kunna sättas i drift i januari 2012, vara stabilt, gå att 
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integrera med andra elevsystem och schemahantering. I tidplanen ingick att beslut angående 
system skulle tas i vecka 46 och att implementeringsarbetet skulle starta vecka 49. Kontoret 
utlovades också ytterligare rapport i vecka 48. 

Kontoret kontaktade i februari 2012 Vård och bildning för att be om en uppföljning i ärendet. 
I svar som inkom 2012-02-28 meddelades att beslut angående val av frånvaro system samt en 
implementeringsplan skulle beslutas av ledningen den 7 mars 2012. Leveransdatum gällande 
den första heltäckande månadsrapporten över Uppsala kommuns frånvaro var ännu inte klart. 

I april 2012 tog kontoret återigen kontakt med Vård och bildning för en uppföljning av barn-
och ungdomsnämndens uppdrag angående frånvarorapportering. Enligt det svar med tidplan 
som inkom kontoret 2012-05-02 samt 2012-05-03 ska projektet startas i maj 2012, utbildning 
för skolpersonal ske under juni och augusti månad och projektet avslutas i december 2012. 
Vård och bildning kommer i september 2012 att kunna leverera en första kvalitetssäkrad 
frånvarorapport t i l l barn- och ungdomsnämnden. Målsättningen för projektet är att 
frånvarosystemet ska kunna integreras med det statistikverktyg som kontoret använder sig av i 
sin uppföljning. I och med en sådan koppling kan kontoret i fortsättningen löpande ta del av 
och leverera frånvarorapporter t i l l barn- och ungdomsnämnden. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 


