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Kommunrevisionen

Yttrande över kommunrevisionens granskning av
insatser kring barn med omfattande skolfrånvaro som
isolerar sig i hemmet - hemmasittare
Utbildnings- och kulturnämnden avser att hantera rekommendationerna i granskningsrapporten
enligt följande:
-

Gällande anmälan av frånvaro till huvudmannen då rektor inlett en utredning:
Kommunens handlingsplan för att öka närvaro i skolan har reviderats och innehåller nu en
ny rutin som säkerställer att huvudmannen får information samtidigt som rektor fattar beslut om att inleda en utredning gällande elevs frånvaro. Den reviderade handlingsplanen bifogas.
Förvaltningen har fattat beslut om att köpa in en kompletterande modul i det digitala registreringssystem (DF Respons) som skolorna idag använder för att registrera och utreda
kränkande behandling. Den nya modulen som hanterar dokumentationen för utredning av
elevs frånvaro kommer att anpassas efter kommunens önskemål av leverantören. Möten
med leverantören kommer att ske i februari/mars och därefter sätts modulen i drift omgående. Se schematisk skiss på arbetsgången i den nya modulen.

-

Gällande uppföljning och redovisning av antalet hemmasittare samt orsakerna till frånvaron
och samverkan mellan olika aktörer:
Förvaltningen kommer i samband med den återkommande rapporteringen till nämnden,
som sker halvårsvis, att från och med vårterminen 2020 också samla in uppgifter om elever
som har haft 100% frånvaro under en månad eller mer innevarande termin. Sammanställningen föredras för nämnden. I sammanställningen till nämnden kommer frånvarons orsaker samt förekomst av samverkan med övriga aktörer att redovisas.
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Gällande säkerställandet av en bred implementering av den kommungemensamma handlingsplanen för ökad skolnärvaro:
Handlingsplanen är reviderad utifrån revisionen (se bilaga). Den reviderade handlingsplanen
kommer att gås igenom i rektorsgruppen under februari 2020 och rektorerna kommer att
implementera den reviderade handlingsplanen i mars 2020 på sina respektive enheter. I
samband med implementeringen kommer skyldigheten att göra orosanmälan till socialtjänsten att påtalas.
Handlingsplanen, tillsammans med övriga rutiner och styrande dokument, ska förankras av
rektor i samband med introduktion av ny personal.

-

Gällande utvecklingen av projektet ”Mobilt team” så att arbetssättet förtydligas och syftet
förankras bland skolpersonalen:
En rutin för praktiska samarbetsformer mellan skolan och mobila teamet har tagits fram (se
bilaga).
Mobilt teamet har fram till januari 2020 genomfört insatser på tre av kommunens nio skolenheter. Det är rimligt att personal på de tre enheterna i nuläget är mer insatta i mobila
teamets arbetsformer.
Under våren kommer en uppföljning mellan mobila teamet, styrgruppen och berörda rektorer att genomföras.
I juni kommer en utvärdering av mobila teamets insatser att redovisas för nämnden.
Inför läsåret 2020/2021 kommer utvärderingarna av verksamheten under första året att utgöra grunden för hur projektet utvecklas. Utvärderingen av första året tillsammans med
planeringen för år två, läsåret 2020/2021, kommer att presenteras för rektorerna och personalen på alla våra enheter i samband med läsårsstarten i augusti 2020.

-

Gällande utbildnings- och kulturnämndens och socialnämndens gemensamma uppdrag att
utveckla och implementera en konkret samverkansmodell kring hemmasittare som stödjer
det praktiska samarbetet mellan personal inom skolan och socialtjänsten samt inom barnoch ungdomspsykiatrin och barn- och ungdomshabiliteringen:
I syfte att utveckla lokal samverkan kring hemmasittare med barn- och ungdomspsykiatrin
har kommunen bjudit in verksamhetschefen för BUP till ett möte med tjänstemän från utbildnings- och kulturförvaltningen och socialförvaltningen i mars 2020.
Representanter för socialförvaltningen kommer under våren att besöka rektorsgruppen för
att gemensamt föra en dialog hur man på bästa sätt ska kunna återkoppla information mellan de två förvaltningarnas professioner när det gäller arbetet med elever som betecknas
som hemmasittare.

På utbildnings- och kulturnämndens vägnar

Amelie Gustafsson
Ordförande

Mats Jönsson
Förvaltningschef
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