Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg
2018-01-23

§ 26
Motion om elever med långvarig ogiltig frånvaro
(ELOF). KS 2017-307

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att, tillsammans med socialnämnden, utreda
en lämplig modell för samverkan mellan nämnderna och andra berörda aktörer för att
elever med långvarig ogiltig frånvaro fortast möjligt återgår till skolan. Därmed anses
motionens första attsats vara bifallen.
2 Konstatera att det enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen ska upprättas
en så kallad samordnad individuell plan om behov av samordning finns vid långvarig
ogiltig frånvaro, samt att det finns en regional överenskommelse som täcker
motionärens förslag. Därmed anses motionens andra attsats vara behandlad.
3 Konstatera att socialnämnden redan har verksamhet som tillgodoser det behov och stöd
till vårdnadshavare med barn som har långvarig ogiltig frånvaro. Därmed anses
motionens tredje attsats vara behandlad.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-01-04
Motion om elever med långvarig ogiltig frånvaro, 2017-05-31
Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-25, § 173
Barn- och utbildningsförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2017-10-03
Socialnämnden 2017-10-25, § 179
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2017-09-28
Sammanfattning av ärendet
Peter Dygården (S) har inkommit med en motion om att kommunfullmäktige ska uppdra åt
barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden att ta fram en gemensam organisation
som aktivt arbetar för att elever med hög frånvaro så snart som möjligt får en återgång till
skolan med fungerande skolgång, samt att nämnderna också gemensamt tar fram riktlinjer
för hur samverkansmöten mellan olika aktörer skyndsamt kan komma till stånd där en
samordnad individuell plan upprättas med målet att eleven ska få en fungerande skolgång.
Vidare föreslår motionären att socialnämnden ska ta fram ett stöd som erbjuds till
vårdnadshavare med barn som har långvarig ogiltig frånvaro. Motionären menar att elever
med långvarig ogiltig frånvaro är ett växande problem i skolvärlden och att
frånvaroproblematiken i Falkenbergs kommun har ökat mellan åren 2015 och 2016.
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Forts § 26
Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har beretts möjlighet att lämna yttrande
över motionen. Båda nämnderna låter i korthet meddela en positiv inställning till
motionärens förslag och ser ett behov av att låta utreda hur samarbetsformerna mellan
nämnderna kan utvecklas, samt förmedlar vidare att det föreligger behov av en
samverkansorganisation för arbetet med elevers skolfrånvaro. Barn- och
utbildningsnämnden förmedlar vidare i sitt yttrande att orsakerna till långvarig ogiltig
frånvaro kan vara skolrelaterat, men det kan även handla om psykisk ohälsa eller elevens
hemsituation. Därför anser nämnden att det vore nödvändigt med en övergripande
utredning av hur samarbetsformerna mellan nämnderna kan utvecklas.
Därutöver avger socialnämnden vidare i sitt yttrande att gällande överenskommelse mellan
de halländska kommunerna och Region Halland täcker de behov av riktlinjer som
motionären föreslår i den andra attsatsen. Den regionala överenskommelsen rör
ansvarsfördelning och samordning av insatser till barn och ungdomar med sammansatt
psykisk, psykiatrisk och social problematik. Socialnämnden menar även i sitt yttrande att
insatser till barn och unga samt deras vårdnadshavare erhåller insatser från
socialförvaltningens behandlingsenhet. Verksamheten vid enheten ska tillgodose det behov
och stöd till vårdnadshavare med barn som har långvarig ogiltig frånvaro, vilket således
behandlar motionens tredje attsats.
Ekonomi
Förslaget bedöms inte påverka den kommunala ekonomin, eftersom åtgärderna ryms inom
befintlig budget.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar motionärens syn på värdet av att elever i så hög
utsträckning som möjligt är närvarande i skolan, och att problematik med långvarig ogiltig
frånvaro åtgärdas på bästa möjliga sätt. Utifrån barn- och utbildningsnämndens och
socialnämndens yttranden över motionen framgår att nämnderna är positivt inställda till
motionens intention. Nämnderna föreslår gemensamt att de ska uppdras att utreda och
föreslå en lämplig samverkansorganisation för arbetet med elevers skolfrånvaro. Det
innebär således att motionens första attsats, att kommunfullmäktige uppdrar åt nämnderna
att ta fram en gemensam organisation som arbetar för att elever med långvarig ogiltig
frånvaro återgår till skolan, bör bifallas.
Vad beträffar motionens två andra attsatser, vilka är att de två nämnderna tar fram riktlinjer
för hur samverkansmöten mellan aktörer kan ske där en samordnad individuell plan
upprättas, samt att socialnämnden tar fram ett stöd som erbjuds till vårdnadshavare med
barn som har långvarig ogiltig frånvaro, är områden och åtgärder som redan idag är
aktuella och gällande.
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Forts § 26
Socialnämnden utvecklar resonemanget i sitt yttrande i form av att det finns en regional
överenskommelse som rör ansvarsfördelning och samordning av insatser till barn och
ungdomar, vilken täcker in motionens andra attsats om riktlinjer för samverkansmöten.
Socialnämnden meddelar också att dess behandlingsenhet ska tillgodose det behov och
stöd till vårdnadshavare med barn som har långvarig ogiltig frånvaro, vilket således
behandlar motionens tredje attsats.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
kommunfullmäktige ska uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att, i samverkan med
socialnämnden och berörda aktörer, låta utreda en lämplig modell för att elever med
långvarig ogiltig frånvaro snarast möjligt återgår till skolan. Därutöver föreslås att
kommunfullmäktige konstaterar att motionärens övriga två attsatser redan idag är aktuella
och fungerande inslag i verksamheten, varför dessa attsatser följaktligen bör anses
behandlade.
Yrkande
Per Svensson (S), Mari-Louise Wernersson (C) och Tore Holmefalk (C) yrkar bifall till
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Vid protokollet
Johan Ahlberg
Protokollet justerat 2018-01-24 och anslaget 2018-01-25.
Utdragsbestyrkande
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