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1 Sammanfattning 

Vi har av Tingsryd kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bildningsnämndens 
uppföljning av skolplikt och frånvaro i grundskola och gymnasieskola. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2019. 

I Tingsryds kommun finns det dokumenterade rutiner för hur skolpliktsbevakning och 
vitesföreläggande ska gå till. Syftet med rutinerna är "att tydliggöra huvudmannens 
ansvar och göra nämnden mer delaktig". Dessa rutiner är dock inte uppdaterade i takt 
med förändringar i lag. De skriftliga rutinerna är inte heller kända i verksamheten. Både 
rektorer och lärare menar dock att det finns muntliga rutiner för hur frånvaro ska följas 
upp. Vissa av enheterna har "elevkoll" tre gånger per år, vilket innebär att rektor, lärare 
och elevhälsoteam följer upp elevers måluppfyllelser och frånvaro. 

Idag använder sig enbart Dackeskolan årskurs 7-9 och Wasaskolan av det digitala 
systemet Skola 24. Ett ändamålsenligt administrativt system underlättar lärares från-
varorapportering, sammanställning och möjlighet till analys samt skickar automatiskt 
information till vårdnadshavare. Resterande skolor dokumenterar närvaro och frånvaro 
på papper. Enligt förvaltningschefen är ett digitalt system i övriga skolor på ingång. 
Målet är att Skola 24 ska införas på samtliga enheter och stadier före årets slut. 

I bildningsförvaltningens framtagna årshjul över hur det systematiska kvalitetsarbetet 
ska bedrivas saknas en direkt anknytning till uppföljning av skolplikt och frånvaro. I 
kvalitetsrapporter som ställs samman av huvudman och redovisas samt beslutas av 
nämnden finns vidare inte någon del som berör skolplikt. I våra intervjuer har vi inte 
heller fått information om att elevers frånvaro systematiskt följs upp och analyseras. 

På grundskolenivå läser merparten av eleverna i kommunens egna grundskolor. På 
gymnasienivå ser det annorlunda ut, endast 45 procent läser på Wasaskolan. Reste-
rande läser på gymnasier i framförallt Växjö och Olofström. Enligt bildningsnämnden 
görs uppföljning av var eleverna studerar en gång i månaden då fakturan från andra 
huvudmän betalas. Varken nämndens presidium eller förvaltningschefen ser någon risk 
för att Tingsryd drar på sig dubbla kostnader för elever som påbörjar sin utbildning hos 
en annan huvudman, men som fortsätter utbildningen på Wasaskolan. 

Vi bedömer att det finns brister i bildningsnämndens uppföljning av skolplikt och 
frånvaro. Vi konstaterar att det finns rutiner, men att dessa inte är uppdaterade i takt 
med lagändringar eller är kända i verksamheten. Bildningsnämnden gör vidare ingen 
uppföljning av frånvaro, varken i grundskola eller gymnasieskola. Vi ser dock positivt 
på att förvaltningen arbetar med att upphandla ett ändamålsenligt digitalt administrativt 
system som ska omfatta alla stadier och skolor. 

Mot bakgrund av vår granskning bedömer vi att bildningsnämnden 

 ska uppdatera och implementera rutiner gällande skolpliktsbevakning och 
ogiltig frånvaro samt göra dessa rutiner kända i verksamheten för att 
säkerställa att arbetet bedrivs i enlighet med gällande lag till exempel vad 
gäller information till huvudman. (SKOLFS 2012:34, sid. 18) 
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— systematiskt ska följa upp och analysera elevers frånvaro. I både årshjulet och 
kvalitetsrapporter bör det finnas en del som berör skolplikt och frånvaro. 
(SKOLFS 2012:34, sid. 18) 

 bör upphandla ett ändamålsenligt digitalt administrativt system som omfattar 
alla stadier och skolor. 
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2 Inledning 

Revisorerna vill i enlighet med revisionsplanen granska bildningsnämndens uppföljning 
av skolplikt och frånvaro i grundskola och gymnasieskola. Skollagen reglerar vilka 
rättigheter och skyldigheter barn, elever och vårdnadshavare har inom 
utbildningsområdet. Enligt 7 kap. 10 § skollagen har alla barn från sex år till avslutad 
grundskoleutbildning skolplikt. Kommunen ska enligt 7 kap. 22 § se till "att eleverna i 
dess grundskola och grundsärskola fullgör sin skolgång". Om en elev inte fullgör sin 
skolplikt och det beror på att vårdnadshavaren "inte har gjort vad denne är skyldig att 
göra [...] får hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina 
skyldigheter". Detta får även ske vid vite. (7 kap. 23 § SkolL) I både grundskola och 
gymnasieskola gäller att eleverna ska vara närvarande och om de inte är det ska 
vårdnadshavarna underrättas samma dag som frånvaron noteras. Huvudmannen för 
en skola är också skyldig att informera en hemkommun om eleven uteblir från 
undervisningen, vilket är viktigt ur två perspektiv, dels så att hemkommunen kan 
säkerställa att eleven får utbildning eller blir föremål för annan insats, dels att 
hemkommunen inte betalar för elevers utbildning utan att eleverna deltar i 
undervisningen. 

Kommunens revisorer ser i sin risk- och väsentlighetsanalys att konsekvenserna av 
eventuella brister i kommunens rutiner och insatser kan få stora konsekvenser på 
enskilda barns förutsättningar att utvecklas som självförsörjande samhällsmedborgare. 

Granskningen ingår i revisionsplanen för 2019. 

2.1 Syfte och revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att bedöma om bildningsnämnden har en tillräcklig kontroll 
av uppföljning av frånvaro i grundskola och gymnasieskola. 

Granskningen fokuserar på följande frågeställningar; 

 Har nämnden riktlinjer/rutiner 

O för att tillse att skolplikt fullgörs? 

O vid föreläggande och vite? 

O för att utredningen av skälen för elevens frånvaro sker i samråd med 
rektorn för elevens skolenhet och med elevhälsan och att frånvaron 
anmäls till huvudmannen om utredning inleds? 

O för anmälan och uppföljning av elevers frånvaro hos andra, kommunala 
eller fristående, huvudmän. 

 Finns ändamålsenliga digitala system för registrering och uppföljning av 
frånvaro? 

Hur följer nämnden upp elevernas samlade frånvaro, att vårdnadshavare till 
omyndiga elever informeras om frånvaro samma dag som frånvaron inträffat, 
att rektor vid upprepad eller längre frånvaro skyndsamt utreds och att åtgärder 
vidtas? 
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Har nämnden avtal med andra huvudmän som minimerar risken för dubbla 
kostnader, interna och externa? 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna motsvarar 

kommunallag (2017:725) 6 kap. 6 § 

 skollag (2010:800), 7 kap. 10, 17, 19 a och 21-23 §§ samt 15 kap. 16 §, 

allmänna råd (SKOLFS 2012:34). Arbetet med att främja närvaro och att 
uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan, och 

interna riktlinjer och regler. 

2.3 Projektorganisation 
Granskningen har utförts av Joakim Nertyk, verksamhetsrevisor, Ida Henningsson,  
contractor associate,  och Lars Jönsson, certifierad kommunal yrkesrevisor. 

Rapporten är faktagranskad av förvaltningschef. 

2.4 Metod 
Granskningen har genomförts genom studier av Skolinspektionens sammanställning av 
anmälningar angående skolplikt i Tingsryds kommun, dokumentstudier och intervjuer 
med bildningsnämndens presidium, förvaltningschef, urval av rektorer i grundskola, 
rektor vid gymnasieskola samt urval av lärare i grundskola. 

3 Om skolplikt 

Huvudmannen ska enligt 7 kap. 22 § se till att eleverna i dess grundskola fullgör sin 
skolplikt. Hemkommunen ansvarar enligt 7 kap. 21 § för att elever som inte går i dess 
grundskola fullgör sin skolplikt på annat sätt. I de  fiesta  fall handlar det om att eleverna 
går på en fristående skola eller i en skola i en annan kommun. Om en elev börjar eller 
slutar på en friskola eller är "frånvarande i betydande utsträckning" ska huvudmannen 
anmäla detta till hemkommunen. (7 kap. 22 § 2 st. SkolL) 

Att skolplikten fullgörs är också ett ansvar för vårdnadshavarna. (7 kap. 20 § SkolL). 
Om en vårdnadshavare inte gör vad vederbörande är skyldig att göra får 
hemkommunen förelägga vårdnadshavarna "att fullgöra sina skyldigheter". Ett 
föreläggande får också förenas med vite. (7 kap. 23 § SkolL) 

1 juli 2018 trädde en ny lagändring i kraft, vilken stärkte rektors ansvar för uppföljning 
av elevers frånvaro. Om en elev ofta eller under längre tid är frånvarande och rektor 
inte har beviljat ledighet ska rektor skyndsamt utreda orsakerna. När en sådan 
utredning har inletts ska också huvudmannen informeras. (7 kap. 19 a § SkolL) 
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Om en elev under kortare tid, högst tio skoldagar per läsår, behöver vara ledig från 
skolan för enskild angelägenhet får detta beviljas av rektor. Längre ledighet får beviljas 
om synnerliga skäl föreligger. (7 kap. 18 § SkolL). Med enskild angelägenhet avser 
Skolverket till exempel "vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider".1  

4 Resultat av granskningen 

Tingsryds kommun ger på sin hemsida information om skolplikt i grundskola och 
grundsärskola.2  Av informationen framgår skolans ansvar till exempel vad gäller 
frånvarorapportering och utredning och vårdnadshavarnas ansvar att se till att barnet 
kommer till skolan. Om vårdnadshavaren brister i sitt ansvar att se till att barnet 
kommer till skolan ska rektor anmäla elevs frånvaro till bildningsnämnden. Nämnden 
kan i sin tur förelägga vårdnadshavaren vid vite att ta sitt ansvar, enligt hemsidan. 

Det är förhållandevis få anmälningar, om brister inom skolväsendet i Tingsryds 
kommun, som Skolinspektionen får ta emot. Sedan 2016 har endast ett ärende gällt 
skolplikt och rätt till utbildning. Skolinspektionen beslutade att inte utreda utan avskrev 
anmälan med motiveringen att Tingsryds kommuns agerande inte ansågs strida mot 
författningarna. Skolinspektionen har inte heller i den senaste regelbundna tillsynen 
2016/2017 funnit några brister vad gäller skolplikten. 

4.1 Styrning, riktlinjer och rutiner 
Bildningsnämnden behandlade vid sitt sammanträde i november 2014 skolchefens 
förslag till "rutin gällande eventuellt beslut om vitesföreläggande när skolplikten inte 
bedöms uppfyllas".3  Dåvarande skolchefen påtalade i tjänsteskrivelsen att "för att 
tydliggöra huvudmannens ansvar och göra nämnden mer delaktig" till exempel vad 
gäller bedömning av om det är aktuellt med vitesföreläggande. På central nivå finns en 
ouppdaterad dokumenterad rutin för hur skolpliktsbevakningen ska gå till i Tingsryds 
kommun. I intervjuer med rektorer och lärare framgår att de inte känner till att det finns 
centrala rutiner. En rektor framför att det har funnits. Både rektorer och lärare menar 
dock att det finns muntliga rutiner för hur frånvaron ska följas upp. Rektor vid en av 
skolorna med det digitala systemet Skola 24 menar att de följer rutinerna i systemet 
som vidare är förenliga med skollagen. Ansvaret ligger i hög grad på klasslärare eller 
mentor. Om en elev är frånvarande utan att detta meddelats skolan kontaktar 
klassläraren hemmet. På högstadiet och i gymnasieskolan går meddelandet 
automatiskt till vårdnadshavarnas telefon. På skolor med många nyanlända upplever 
intervjuade lärare att det kan vara svårt att få kontakt med vårdnadshavarna, att det blir 
merarbete och risken finns att kontakt aldrig uppnås. Det är inte säkerställt att 
nyanlända elever, särskilt asylsökande elever, uppfyller skolplikten. 

Skolenheterna har olika muntliga rutiner för hur uppföljning av skolfrånvaron fungerar. 
På ett par enheter sker det tre gånger per år vid så kallad "elevkoll", då både 

1 https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ledighet-i-skolan,  2019-03-06, kl. 11:30 
2 https://tingsryd.se/barn-och-utbildning/grundskola-6-16-ar/skolplikt-i-grundskola-och-
grundsarskola/#21708,  2019-04-23, kl. 09:15 
3 Bildningsnämnden, 2014-11-19 § 123 
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kunskapsresultat och närvaro följs upp. Om elev har hög ogiltig frånvaro kontaktas 
vårdnadshavare av klasslärare eller mentor. Rektor och elevhälsa får information vid 
"elevkoll" eller däremellan om det finns skäl till det. Utredningar av frånvaron kan göras 
av klasslärare, mentor eller av personal inom elevhälsan. Vad som är hög eller 
oroande frånvaro är oklart. I intervjuer framgår det att varje lärare gör sin bedömning. 
På en skola finns dock ett internt mått på att frånvaro över tio procent är hög frånvaro 
och ska rapporteras. Det är även oklart hur lärarna ska agera vid giltig frånvaro. En del 
lärare nöjer sig med att vårdnadshavarna har rapporterat frånvaro medan andra 
ifrågasätter även den giltiga. En rektor menar att kommunen måste bli tydligare med 
vad som är giltig och ogiltig frånvaro, och menar att all frånvaro under en viss 
procentsats kanske skulle utredas oberoende av skäl. En annan rektor ser dock inga 
behov av hårdare central styrning. 

Rektorerna menar att de är trygga med när ett ärende bör lyftas till huvudmannen. 

Nämndsekreteraren beskriver arbetet som följer: Bildningsförvaltningen bevakar 
inflyttade och utflyttade elever i kommunen via verksamhetssystemet Extens. 
Skoladministrationerna meddelar förvaltningsadministratör förändringar. 
Förvaltningsadministratör följer upp så att elev som flyttar in folkbokför sig i kommunen 
samt att elev som flyttar från kommunen folkbokför sig på ny ort. 

Varje månad tas en rapport fram som visar alla folkbokförda elever i kommunen som 
inte är skolplacerade. Om en elev har flyttat och fortfarande är folkbokförd i vår 
kommun tar vi kontakt med berörd kommun, om inte faktura har kommit inom en 
månad. 

När det gäller bevakning av elever som fullgör sin skolplikt vid fristående skolor eller 
andra kommunala skolor men är folkbokförda i Tingsryds kommun sker 
skolpliktsbevakning av förvaltningen genom avstämning av elevregister i Extens mot 
fakturaspecifikation. Under 2017 anmälde två fristående huvudmän hög frånvaro till 
Tingsryds kommun i egenskap av elevens hemkommun. Förvaltningschefen menar att 
det finns inga andra sätt än att ha förtroende för att respektive huvudman tar sitt ansvar 
i enlighet med skollagens skrivning och redovisar hög frånvaro till hemkommunen. Han 
påtalar vidare att det inte är kommunen, utan Skolinspektionen, som är 
tillsynsmyndighet. 

Under åren 2015 och 2016 har tre ärenden behandlats av nämnden. Vid två tillfällen 
beslutade nämnden, efter samråd med rektor, att inte förelägga vårdnadshavare.4  I det 
tredje ärendet ansåg dock nämnden det vara befogat och beslutade om föreläggande 
vid vite." Beslutet ändrades dock senare då familjen flyttade från kommunen. 
Nämnden beslutade att avsluta ärendet.7  Vid sammanträdet i oktober 2017 fick 
nämnden information om ett skolpliktsärende beträffande elev vid fristående enhet i 
kommunen.' Nämnden har fram till februari 2018 kontinuerligt informerats om främst 
högstadieelever med hög skolfrånvaro.9  Under det senaste året har alltså ingen 

4 Barn- och utbildningsnämnden, 2015-02-25 § 19 och § 20 
5 Barn- och utbildningsnämnden, 2016-03-23 § 40 
6 Se även Barn- och utbildningsnämnden, 2016-05-18 § 62 
7 Barn- och utbildningsnämnden, 2016-09-21 § 111 
8 Bildningsnämnden, 2017-10-18 § 73 
9 Bildningsnämnden 2017-04-26 § 9, 2017-08-23 § 46, 2018-02-06 § 7, 

6 

© 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved 

KPMG Public 



Tingsryds kommun 
Granskning av bildningsnämndens uppföljning av skolplikt och frånvaro i grundskolan och 
KPMG AB 
2019-06-27 

redovisning av elevers frånvaro varken gjorts från grundskolan eller gymnasieskolan 
för nämnden, vilket sannolikt beror på att rektorn vid Dackeskolan har slutat, enligt 
nämndens presidium och intervjuade rektorer. 

Frånvaro från låg- och mellanstadiet har aldrig sammanställts på huvudmannanivå vad 
rektorerna kan erinra sig. Sammanställningar görs inte heller på enhetsnivå, eftersom 
frånvaron noteras på papper eller i klassbok av undervisande lärare i dessa stadier. 

Bedömning 

Vi bedömer att det finns brister i huvudmannens styrning av uppföljning av frånvaro. 
Det finns en rutin, men den är inte uppdaterad i takt med förändringar i lag. Den är inte 
heller känd i verksamheten. 

I vår granskning kan vi inte se att huvudmannen informeras om utredning inleds på 
grund av att elev ofta eller under längre tid är frånvarande. I våra intervjuer framgår att 
utredningar görs vid frånvaro av pedagogisk personal eller av elevhälsan, men sällan 
av rektor. Vi kan inte se att rektor har delegerat uppgiften. 

4.2 Administrativa system och dokumentation 
Tingsryds kommun använder sig av det digitala systemet Skola 24.10  Det används idag 
inte av samtliga skolor, utan enbart av Dackeskolan årskurs 7-9 samt av kommunens 
gymnasieskola. Undervisande lärare är ansvariga för att föra in frånvaron i systemet. 
På övriga skolor dokumenteras närvaro och frånvaro av klasslärarna på papper eller i 
klassbok. Mentorer och klasslärare ansvarar för uppföljning av elevers frånvaro och 
signalerar till elevhälsoteamen om frånvaron blir oroande. Rektorerna har tilltro till att 
lärarna följer upp ogiltig frånvaro när den blir oroande. Ett par av rektorerna för fram att 
de tre gånger om året har "elevkoll", vilket innebär att rektorerna träffar elevhälso-
teamet och lärare. Vid dessa tillfällen pratar de om elevers måluppfyllelse och 
skolfrånvaro. 

På högstadieskolan och gymnasieskolan går automatiska sms-meddelande hem till 
vårdnadshavarna samma dag som eleven olovligt varit frånvarande. På låg- och 
mellanstadieskolorna tas kontakten med vårdnadshavarna av klasslärare/mentor. 

Ett digitalt frånvarosystem efterfrågas av lärare och rektorer på de skolor som inte har 
ett sådant system idag. De menar att det är svårt och tidskrävande att göra samman-
ställningar med dagens manuella system. Förvaltningschef, utvecklingsledare och 
administratör för fram att ett digitalt system för övriga skolor är på ingång. Skola 24, 
som redan finns i kommunen, ska införas på samtliga skolor och stadier. 
Bildningsnämnden har skickat ut en enkät om ett digitalt system till lärarna, som gett 
dem möjligheten att tycka till om det kommande systemets innehåll och funktion. Enligt 
förvaltningschefen finns både pengar och resurser. Arbetet är igång men har förskjutits 

10 Skola 24 tillhandahålls av Nova Software som är ett IT- och kunskapsföretag, marknadsledande inom 
det skoladministrativa området. Skola24 är designat för att stödja skolans processer för tjänsteplanering, 
schemaläggning, frånvaro- och närvarohantering samt omdöme. https://www.novasoftware.se/om-nova-
software!,  2019-04-23 kl. 10:45 
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i tiden då en av de två upphandlarna i kommunen har slutat. Förvaltningschefens 
ambition är att samtliga skolor ska använda Skola 24 innan årets slut. 

Bedömning 

Vi bedömer att Tingsryds kommun bör upphandla ett ändamålsenligt digitalt 
administrativt system som omfattar alla stadier och skolor. Idag finns ett fungerande 
system på högstadiet och gymnasieskolan, som underlättar lärares 
frånvarorapportering, skickar automatisk information till vårdnadshavare och 
underlättar för aggregerad sammanställning och analys. 

4.3 Bildningsnämndens uppföljning 
På bildningsförvaltningen har man tagit fram ett årshjul över hur det systematiska 
kvalitetsarbetet ska bedrivas. I årshjulet framgår till exempel vad som ska följas upp 
och på vilken nivå, från rektor till nämnd, som arbetet ska ske. Det finns inget som 
direkt anknyter till uppföljning av skolplikt eller frånvaro. 

I de kvalitetsrapporter som ställs samman på huvudmannanivå och redovisas och 
beslutas av nämnden finns ingen del som berör skolplikt. 

Vi har inte heller i våra intervjuer fått information om att elevers frånvaro på grundskole-
eller gymnasienivå systematiskt har följts upp och analyserats. Insatser har dock 
vidtagits för att stärka fokus på tidiga insatser och likvärdigt stöd för elever med 
särskilda behov. Nämndens ordförande lyfter särskilt fram "Barnens bästa team".11  
Även förvaltningschefen påtalar vikten av tidiga insatser för att till exempel motverka 
skolfrånvaro. Förvaltningschefen pekar också på att elevhälsan har stärkts under det 
senaste året. Tid för psykolog har utökats från 16 timmar till 24 timmar per vecka. 
Barnens Bästa-team har också utökats och en tjänst som övergripande 
specialpedagog har under det gångna året inrättats och tillsatts. Förvaltningschefen 
bedömer att förutsättningarna för ökad likvärdigheten har stärkts på så sätt att det vid 
varje enhet kan göras insatser för elever i behov av särskilt stöd motsvarande två 
tjänster. 

Bedömning 

I bildningsförvaltningens årshjul över hur det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas 
saknas uppföljning av skolplikt och frånvaro. Området berörs inte heller i 
huvudmannens kvalitetsrapport. Vi konstaterar att bildningsnämnden inte systematiskt 
följer upp och analyserar elevers frånvaro och för grundskolans del skolplikten, vilket vi 
bedömer vara en brist. 

Däremot har Tingsryds kommun vidtagit åtgärder med tidiga insatser för att motverka 
skolfrånvaro. De har infört "Barnens bästa team" och utökat psykologtjänst. 

11  Teamet Barnens bästa är en del av den centrala barn- och elevhälsan i Tingsryd och består av en 
socionom, en behandlingspedagog samt en specialpedagog. Övergripande mål för verksamheten är att 
vid behov erbjuda stöd till barn och föräldrar i ett tidigt skede samt skapa en förbättrad samverkan mellan 
professionerna runt familjerna. https://tingsryd.se/barn-och-utbildning/elevhalsa/barnens-basta/,  2019-04-
24 kl. 17:15 
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4.4 Avtal med fristående huvudmän 
Av Tingsryds kommun 1350 folkbokförda elever i förskole- och grundskoleåldern läser 
1210 elever, det vill säga 90 procent, i kommunens egna grundskolor och nio procent i 
fristående skolor i kommunen. Tjugo elever läser i en annan kommun. 

För gymnasieskolans del är bilden en annan. Av 445 folkbokförda ungdomar läser 45 
procent på Wasaskolan. Resterande elever läser på en gymnasieskola i främst Växjö 
eller i någon mån i Olofströnn. 

Enligt bildningsförvaltningens nämndsekreterare görs uppföljningar av var eleverna 
studerar en gång i månaden då fakturan från andra huvudmän betalas. Det är ytterst få 
elever som efter att ha påbörjat sin utbildning hos annan huvudman kommer till 
kommunens gymnasieskola. I Karlskrona och Ronneby läser inalles fyra elever. För 
dessa elever kommer fakturan kvartalsvis. Rektorn på Wasaskolan framför att det finns 
elever som börjar sin utbildning i annan kommun, men som fortsätter sin utbildning i 
Tingsryd. Nämndens presidium och förvaltningschefen ser ingen risk för att Tingsryd 
drar på sig dubbla kostnader för elever som påbörjar sin utbildning hos annan 
huvudman, men som fortsätter utbildningen på Wasaskola. 

Någon uppföljning av att eleverna är närvarande vid gymnasieskolorna hos andra 
huvudmän görs inte. Hemkommunen måste ha förtroende för att huvudmannen tar sitt 
ansvar enligt lag och rapporterar till hemkommunen om frånvaron hos eleverna är hög, 
menar förvaltningschefen. 

Bedömning 

Vi bedömer att samverkansavtalets skrivning med månadsdebitering mininnerar risken 
för dubbla kostnader för Tingsryds kommun. Om antalet elever som läser sin utbildning 
i Karlskrona eller Ronneby ökar bör kommunen verka för att avtalet om kvartalsvis 
debitering sägs upp. 

5 Slutsats och rekommendationer 

Vi bedömer att det finns brister i bildningsnämndens uppföljning av skolplikt och 
frånvaro. Vi konstaterar att det finns rutiner, men att dessa inte är uppdaterade i takt 
med lagändringar eller är kända i verksamheten. Bildningsnämnden gör vidare ingen 
uppföljning av frånvaro, varken i grundskola eller gymnasieskola. Vi ser dock positivt 
på att förvaltningen arbetar med att upphandla ett ändamålsenligt digitalt administrativt 
system som ska omfatta alla stadier och skolor. 

Mot bakgrund av vår granskning bedömer vi att bildningsnämnden 

ska uppdatera och implementera rutiner gällande skolpliktsbevakning och 
ogiltig frånvaro samt göra dessa rutiner kända i verksamheten för att 
säkerställa att arbetet bedrivs i enlighet med gällande lag till exempel vad 
gäller information till huvudman. (SKOLFS 2012:34, sid. 18) 

 systematiskt ska följa upp och analysera elevers frånvaro. I både årshjulet och 
kvalitetsrapporter bör det finnas en del som berör skolplikt och frånvaro. 
(SKOLFS 2012:34, sid. 18) 
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bör upphandla ett ändamålsenligt digitalt administrativt system som omfattar 
alla stadier och skolor. 

KPMG, dag som ovan 

�JJoA (\ 
J akim Nertyk 

� 

verksamhetsrevisor 
Lars Jönsson 

certifierad kommunal yrkesrevisor 
kundansvarig 
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