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Förslag till beslut  
Utbildningsnämnden föreslås besluta  
 
att lämna yttrande enligt bilaga över betänkandet om att uppmärksamma elevers frånvaro och 
agera.   
 
Bakgrund 
Uppsala kommun har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Saknad! Uppmärksamma 
elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94). Utredningens förslag syftar till att skolorna ska 
uppmärksamma och agera på elevers frånvaro på ett tidigare stadium än vad som sker i dag 
och att eleverna ska få den hjälp de behöver för att deras rätt till utbildning ska tillgodoses. 
Utredningens förslag syftar även till att ge hemkommunen bättre förutsättningar att aktivt 
agera vid problematisk frånvaro. Ytterst syftar förslagen till att bidra till en bättre skolmiljö 
med ökad skolnärvaro. Utredningen bedömer att förslagen kan leda till minskad frånvaro och 
till att ett ökat fokus läggs på frågor som gäller närvaro och förebyggande av frånvaro i 
skolorna. 
 
Föredragning 
Utbildningsnämnden föreslås uttala att Uppsala kommun ser positivt på och ställer sig bakom 
huvudparten av förslagen i utredningen. Vikten av att också vårdnadshavare, hälso- och 
sjukvård samt socialtjänst involveras i arbetet för skolnärvaro betonas. Flera av förslagen 
ligger väl i linje med det arbete som pågår i Uppsala. Vissa kommentarer föreslås vad gäller 
reglering av studie- och yrkesvägledares uppgifter, information om ogiltig frånvaro i betyg 
samt hemkommunens ansvar för samordning av insatser för elev med problematisk frånvaro.  
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Yttrande över betänkandet Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och 
agera (SOU 2016:94)  

Uppsala kommun har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Saknad! Uppmärksamma 
elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94). I yttrandet behandlas redovisade förslag. Det som 
i utredningen benämns Utredningens bedömning kommenteras inte.  

Yttrande 
Uppsala kommun ser positivt på och ställer sig bakom huvudparten av förslagen i 
utredningen. Flera av förslagen ligger väl i linje med det arbete som pågår i Uppsala. Uppsala 
kommun vill särskilt ställa sig bakom utredarens uttalande att vårdnadshavare, hälso- och 
sjukvård samt socialtjänst också behöver involveras för att lyckas vända frånvaro till närvaro.   
 
Nedan kommenteras de delar där Uppsala kommun har synpunkter.  
 
Förslag om studie- och yrkesvägledare(s 291) 
Utredaren har valt att särskilt föreslå en reglering av studie- och yrkesvägledarens roll i 
arbetet kring frånvaro. Uppsala kommun menar att det finns andra befattningshavare som 
också behöver ha en tydlig roll i arbetet och att ansvaret för arbetsfördelningen på skolan 
måste vila på rektor. Redan idag finns en statlig styrning både av studie- och yrkesvägledares 
och elevhälsopersonals roller och någon ytterligare reglering är inte nödvändig. Olika skolor 
bör ha möjlighet att organisera arbetet utifrån lokala förutsättningar.  
 
Förslag om frånvaro i betyg (s 338) 
Uppsala kommun ser det som tveksamt om detta förslag får avsedd effekt. Eftersom uppgiften 
i betyget skulle begränsas till ogiltig frånvaro kommer inte åtgärden att omfatta alla elever 
som har problematisk frånvaro. Uppsala kommun bedömer att det är viktigare att det finns en 
systematik i hur information hanteras vid elevers övergångar mellan skolor och skolformer.  
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Förslag om hemkommunens ansvar för samordning (s 375) 
Uppsala kommun delar utredarens uppfattning att hemkommunen bör ha ett ansvar att 
samordna insatser med socialtjänst, hälso- och sjukvård och andra aktörer som finns runt det 
aktuella barnet. Samordningen föreslås omfatta samhällsorgan, organisationer eller andra 
som berörs vilket riskerar att väcka förväntningar som inte kommer att kunna mötas i varje 
fall. Hemkommunen bör göra en bedömning i varje enskilt fall vilka som behöver inbegripas i 
samordningen. Ett alternativ är därför att regleringen bara anger att hemkommunen har ett 
ansvar för att samordna olika aktörers insatser som rör barnet.  
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