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Bakgrund

Den här samverkansplanen har tagits fram i samarbete med berörda verksamheter inom södra 
länsdelen (Håbo kommun, Enköpings kommun och Uppsala läns landsting). Arbetsgrupper 
med bred kompetens har varit aktiva i att ta fram planen.

Samverkansplanen grundar sig på den politiska överenskommelse som gjorts mellan kommun och 
landsting för personer i alla åldrar med psykisk ohälsa, missbruk eller omfattande funktionsnedsättning.

Håbo kommun, Enköpings kommun och Uppsala läns landsting har varit ett av fjorton modellområden 
som med SKL som huvudman har deltagit i Modellområdesprojektet.
För mer information besök www.skl.se/psynk

VÅR ARBETSMODELL - FÖRSTA LINJEN

Huvuduppdraget när modellområdesprojektet startade var att ta fram en första linje för hur kommuner 
och landsting samverkar kring barn och ungdomar. Första linjen ska beskriva formerna för hur modell-
området tar hand om barn och unga när de först behöver hjälp. 

Denna arbetsmodell har lagt grunden för de mål och aktiviteter som du hittar i samverkansplanen.

TYDLIGA VÄGAR 
Ett tydligt system så att barn, unga och deras 
föräldrar vet vart de ska vända sig

Medarbetare som vet vem som gör vad

SAMVERKAN 

MED BARNET I FOKUS 
Kommun och landsting samlar kompetens och 
insatser som behövs kring barnet/ungdomen

Synkroniserar rätt insats på rätt nivå

KONSULTATIONSTEAM
Råd och stöd till medarbetare

Specialistfunktioner nyttjas på första linjen, 
främst konsultativa och handledande uppdrag



1. Kungliga vetenskapsakademin 2010, Socialstyrelsen 2010
2. Nilsson och Wadeskog 2008
3. Skollagen 7 kap, 20§
4. Skollagen 7 kap, 17§

Samverkansplan för ökad skolnärvaro

INLEDNING

Vi vill få en tydlig överblick över frånvarons omfatt-
ning och orsaker. Genom olika insatser vill vi öka 
skolnärvaron. Dessutom är målet att alla aktörer 
inom kommunen och landstinget tar ett gemen-
samt ansvar i nära samarbete med barnen och 
deras familjer.

Forskning visar entydigt att barn och ungdomar 
som går i skolan och fullföljer sin skolgång löper 
mindre risk att hamna i ogynnsamma situationer 
som till exempel kriminalitet och psykisk ohälsa. 
Rapporter visar att det finns ett kausalt samband 
mellan skolresultaten och hur det går senare i 
livet: att lyckas i skolan är en stark skyddsfaktor 
medan ett misslyckande är en riskfaktor för fram-
tida problem1. 

En grundförutsättning för att lyckas är givetvis 
att man är närvarande i skolan. Det finns stora 
mänskliga och ekonomiska vinster med att satsa 
på skolnärvaron2. Det är vårdnadshavarens 
skyldighet att se till att eleven fullgör sin skolplikt3, 
och det är rektors ansvar att informera vårdnads-
havare om ogiltig frånvaro samma dag som den 
inträffar4.

Därför behöver vi öka skolnärvaron i våra 
kommuner genom att:

arbeta med tydliga handlingsplaner• 
göra återkommande uppföljningar• 
tydliggöra ansvaret för alla inblandade, det vill • 
säga elever, föräldrar och skolor
förbättra samverkan när flera aktörer är in-• 
blandade.

MÅLGRUPP

Den primära målgruppen är barn och ungdomar i 
grundskola och gymnasium. Målet är också att nå 
ut med information om den viktiga skolnärvaron 
och öka medvetandet, bland annat hos föräldrar 
och personer som jobbar professionellt med barn 
och ungdomar.

HÄR VAR VI

När vi påbörjade förbättringsarbetet 2009 kunde 
vi konstatera att skolor använde olika system för 
att rapportera elevers frånvaro. Dessutom hade 
de olika sätt att definiera ogiltig respektive giltig 
frånvaro. Därför var det svårt att få en överblick 
över hur stort problemet med frånvaro var i kom-
munerna. 

Det fanns ett allmänt behov av bättre kunskaper 
om vad som orsakade skolfrånvaron hos elever. 
Det hände också att elever inte fick den hjälp 
de behövde på grund av bristande samverkan 
och ansvarsfördelning mellan skola, socialtjänst 
och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). I teorin 
fanns det en någorlunda tydlig ansvarsfördelning 
och arbetsgång men det fanns brister i hur det 
fungerade i praktiken. 

HIT VILL VI NÅ ►  ►  



HIT VILL VI NÅ

Det finns enhetliga och tydliga definitioner av • 
vad som är ogiltig frånvaro.
Det finns en • kartläggning över orsaker till  
elevers skolfrånvaro.
Vi • ökar kunskaperna om vad som orsakar 
skolfrånvaro, för att kunna bemöta de olika 
anledningarna på rätt sätt.
Det finns•  en tydlig plan för barn och ungdomar 
med omfattande frånvaro, även giltig frånvaro.
V• åra insatser samordnas så att aktörerna till-
sammans kan hjälpa eleven på bästa sätt
D• et kontinuerliga samarbetet mellan aktörerna 
fungerar bättre, till exempel genom att åter-
koppling mellan aktörer blir en del av arbets-
gången.
A• lla aktörer prioriterar och möjliggör skol- 
närvaron i utredningar eller i val av insatser. 
Det • finns en tydlig arbetsgång som är  
förankrad på alla nivåer.
C• hefernas ansvar i arbetsgången kring skol-
frånvaro är tydligt. Det kan till exempel handla 
om att ge personal mandat och tidsutrymme 
för sitt arbete.
F• öräldrar/vårdnadshavare är medvetna om sitt 
ansvar för barnens skolgång och får stöd för 
att ta detta ansvar.
Vi ökar k• unskapen i samhället om att skolan 
är en viktig skyddsfaktor.

MÅL OCH AKTIVITETER 
FÖR ATT NÅ DIT VI VILL

►  ►  
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Mål och aktiviteter för att nå dit vi vill

Mål 1
Alla skolor inom respektive kommun har gemensamt och tydligt närvarosystem

Aktiviteter Ansvarig Tidsplan Utvärdering
Utreda om alla sko-
lor använder samma 
system. 

Arbetsgruppen samt 
utsedda i resp. kommun 
med mandat i skolan

Genomfört senast till ht 
2012

1 gång under våren och 
lämna rapport till styr-
grupp

Föreslå åtgärder för ett 
gemensamt system

Arbetsgruppen samt 
utsedda i resp. kommun 
med mandat i skolan

Genomfört senast till ht 
2012

Föreslå åtgärder för ett 
gemensamt system

Arbetsgruppen samt 
utsedda i resp. kommun 
med mandat i skolan

Genomfört senast till ht 
2012

 

Mål 2
Alla skolor följer upp frånvaron enligt respektive kommuns handlingsplan

Aktiviteter Ansvarig Tidsplan Utvärdering
Genom enkät följa upp 
hur de nya handlings-
planerna och rutinerna 
används. Skicka till alla 
skolor

Processledare i samråd 
med skolrepresentanter 
från kommunerna

November 2012 Hur pass kända  
planerna är och hur väl 
de används

Sammanställa och 
analysera skolornas 
närvarostatistik 

Rektorer, i Håbo även 
utvecklingsledare.
Skolförvaltningar

En gång per termin Rapporteras till nämn-
den 1 gång per termin

Presentera handlings-
planer och rutiner för 
skolråd och elevråd på 
alla skolor

Rektorer Hur många skolråd/
elevråd har tagit del av 
presentationen?



Mål 3
Socialtjänst, BUP med flera arbetar för att stödja och stärka skolnärvaron för de 
barn/ungdomar som de kommer i kontakt med.

Aktiviteter Ansvarig Tidsplan Utvärdering
En arbetsgrupp be-
stående av personer 
från myndighet- och 
utförarenheter inom 
socialtjänsten från båda 
kommunerna tar fram 
en handlingsplan.

Socialförvaltningen i 
Håbo och Enköping

1 april 2012 Kontrollera om med-
givande inhämtas och 
återkoppling till skolor 
sker. Under senare 
delen av maj 2012.

Ta fram en handlings-
plan kring hur BUP 
arbetar 

Barn- och ungdoms-
psykiatrin

1 april 2012

Genomföra en föreläs-
ning med fokus på pla-
cerade barns skolgång.

Socialförvaltningen i 
Håbo och Enköping

Maj 2012

Övriga aktörer upprättar 
en handlingsplan hur de 
stärker skolnärvaron i 
sina verksamheter

2012

 

Mål 4
Ökad samverkan med gymnasieskolan i avsikt att öka skolnärvaron för även icke skol-
pliktiga elever.

Aktiviteter Ansvarig Tidsplan Utvärdering
Genomföra träffar med 
elevhälsoteam inom 
gymnasieskolan 

Arbetsgruppen ansva-
rar för att skapa ramar 
för tydlig samverkans-
struktur.

Klart under vårterminen 
2012

Öka engagemanget ge-
nom att ta med rektorer 
från båda kommunerna 
i förbättringsgrupp

Processgrupp vt 2012

   



Mål 5
Ökad samverkan mellan aktörer som kommer i kontakt med grundskoleelever och 
gymnasieelever med hög skolfrånvaro, även giltig frånvaro.

Aktiviteter Ansvarig Tidsplan Utvärdering
Skapa ramar och tydlig 
samverkansstruktur 

Arbetsgruppen Klart under 2012

Sammanföra personer 
från de olika förbätt-
ringsgrupperna

Processgruppen

Använda nätverks-
modellen Kraftmötet 
genom att följa de fram-
tagna rutinerna i Håbo 
kommun. Samverkan 
mellan skola och social-
tjänst där andra berörda 
aktörer kan bjudas med 
av familjen. 

Stöd- och behandlings-
enheten, Socialtjänst 
Håbo

2012 Hur många elever som 
ansöks om ett kraftmö-
te. Hur många som får 
ett kraftmöte. Hur lång 
tid innan första samtalet 
genomförs.

Utreda om det behövs 
nya insatser för att 
stödja elever med en 
befäst skolfrånvaro 
problematik.

   

Mål 6
Öka kunskapen i samhället om skolan som viktig skyddsfaktor

Aktiviteter Ansvarig Tidsplan Utvärdering
Information till allmänhe-
ten både via webben och 
genom tryckt informations-
material

Kommunikatör Antal träffar på 
hemsidor om skol-
närvaro

Arrangera en chefsdag 
som återkommer en gång 
per år. Frågan om skol-
närvaro och orsaker till 
frånvaron tas upp, och 
samverkansmöjligheter 
stärks. Målet är att nå ca 
80 personer.

Processgruppen April 2012 Antal deltagare

Utskick till vårdnadshavare 
om skolornas rutiner

Rektorer Sker regelbundet  vid 
varje terminsstart

Antal utskick 
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