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Kf §114    Dnr: KS.2016.241      

 

Svar på motion om ökade resurser för barn och ungdomar som är 

långtidsfrånvarande i grundskolan  

 

Ärendebeskrivning 

Erik Anderson (K) har lämnat in en motion om ökade resurser för barn och 

ungdomar som är långtidsfrånvarande i grundskolan. 

 

Erik Anderson föreslår att: 

 

 Fullmäktige avsätter organisatoriska och ekonomiska resurser till en 

satsning på barn/ungdomar i grundskolan som är långtidsfrånvarande 

och där man behöver bygga upp ett samverkansteam mellan barn- och 

utbildningsnämnden och socialnämnden. 

 

Ärendet har den 22 december 2016 remitterats till socialnämnden och barn- 

och utbildningsnämnden för beredning. 

 

Barn- och utbildningsnämnden har i uppdrag att via elevhälsan arbeta 

förebyggande och hälsofrämjande i alla våra grundskolor och på gymnasiet. 

Elevhälsateamen leds på varje skolenhet av rektor och i teamet ingår 

skolsköterska, kurator och specialpedagog. I teamen för årskurs 7-9 samt på 

gymnasiet ingår även studie- och yrkesvägledare (SYV) och i vissa fall även 

representant för fritidsgården/skoljouren.  

 

Socialnämnden har en lagstadgad skyldighet/i uppdrag att arbeta förebyggande 

gentemot barn och unga. Socialnämnden ska vidare i nära samarbete med 

hemmet främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och 

social utveckling hos barn samt med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen 

hos barn och unga som har visat tecken på en ogynnsam utveckling. För barn 

och unga som är placerade har socialnämnden även ett särskilt tydligt ansvar att 

verka för att de ska få en lämplig utbildning.  

 

I kommunen har barn- och utbildningsnämnden tillsammans med 

socialnämnden utarbetat en handlingsplan för ökad skolnärvaro. 

Handlingsplanen är utformad för att passa för både lägre och högre årskurser 

och behandlar både ogiltig frånvaro och hög giltig frånvaro. Inom ramen för 

denna handlingsplan kan socialtjänsten och skolan även samarbeta på andra sätt, 

både för uppsökande verksamhet och i gemensamma ärenden. Detta sker ofta 

omkring de elever som skolan erbjuder skolgång på ASM (Alternativ skolmiljö) 

som idag är placerad på Lundåkerskolan. I de ärenden där socialtjänsten har 

insats eller pågående utredning gällande barnet/ungdomen strävar skolan och 

socialtjänsten efter ett nära samarbete i insatserna.  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har på uppdrag av 

förvaltningscheferna bildat en styrgrupp för att utveckla arbetet med tidiga 

insatser och samarbetet mellan förvaltningarna. Inom ramen för detta pågår ett 

arbete för utveckling och framtagande av utbildning för förstalinjenpersonal 

gällande hemmasittare.  
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Kf § 114 (forts.) 

 

Nämndernas befintliga arbete är dock på intet sätt komplett och det sker 

konstant förändring av förutsättningar och utveckling av kunskap. Det är därför 

nödvändigt att förvaltningarna fortsatt kan utveckla och ges resurser till att 

satsa på förebyggande arbete. Inom ramen för det uppdrag som nämnderna har 

idag sker detta samarbete inom befintlig verksamhet. 

 

Kommunstyrelsen har den 11 oktober 2017 beslutat föreslå 

kommunfullmäktige att motionen om ökade resurser för barn och ungdomar 

som är långtidsfrånvarande i grundskolan ska anses besvarad. 

 

Beslutsunderlag 

Motion om ökade resurser för barn och ungdomar som är långtidsfrånvarande i 

grundskolan, daterad den 7 december 2016 

Barn- och utbildningsnämnden den 27 mars 2017, § 28 

Socialnämnden den 28 mars 2017, § 39 

Kommunstyrelsen den 11 oktober 2017, § 275 

 

Erik Andersson (K) tackar för svaret på motionen. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 

kommunfullmäktige antar det. 

 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att motion om ökade resurser för barn och ungdomar som är 

långtidsfrånvarande i grundskolan, daterad den 7 december 2016 ska 

anses besvarad. 

  

 

Expedieras till: 

Erik Andersson 

Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

 

 


