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Utbildningsdepartementets remisspromemoria, 
Olovlig frånvaro i skolan 
 
LO har lämnats möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående remisspro-
memoria och vill anföra följande. 
 
Skolk eller olovlig frånvaro i skolan är ett problem som måste tas på stort 
allvar när det förekommer. I promemorian framgår inte den totala omfatt-
ningen mer än en hänvisning till Skolverkets rapport (309, 2008). Hur stor 
den olovlig frånvaro är finns angivet, men är en uppskattning då inte alla 
kommuner och fristående skolor lämnat in efterfrågade uppgifter. LO menar 
att det skulle vara av intresse att få en mer precis kartläggning som också 
kan följas upp över tid. LO välkomnar att de fristående skolorna kommer att 
omfattas av samma regelverk. 
 
LO delar den problembild som redovisas i promemorian. Det är av största 
vikt att olovlig frånvaro omedelbart uppmärksammas, att kontakterna med 
hemmet tas tidigt och att skolan utreder orsakerna till den olovliga frånvaron 
och därefter sätter in de stödåtgärder som eleven kan vara i behov av. Att 
den olovliga frånvaron ska dokumenteras är förståeligt men det är av största 
vikt att det sker på ett korrekt sätt och att elev och vårdnadshavare får 
möjlighet att korrigera eventuella felaktigheter. Något relevant skäl för att 
olovlig frånvaro ska framgå av terminsbetyget ser inte LO. Dokumentation 
ska vara ett stöd för skolan i samverkan med hemmet och att införa det i 
terminsbetyget ser LO som en onödig symbolisk markering. LO vill sam-
tidigt passa på att understryka vikten av att den olovliga frånvaron inte ska 
tillföras slutbetyget i någon skolform, vilket också tydliggjorts i promemo-
rian.  
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När det gäller gymnasieskolan och den översyn av rätten till studiehjälp som 
föreslås innebär det ekonomiska konsekvenser för eleven och/eller dennes 
familj. Hög frånvaro kan resultera i omprövad och indragen studiehjälp för 
eleven, men först efter kommunikation med de berörda. LO har i sitt 
remissvar på CSNs promemoria (U2009/4442/SV ) om interimistiska beslut 
uppmärksammat frågan. LO påtalade vikten av att i förekommande fall 
finna möjlighet att kommunicera med elevens föräldrar eller hushåll där 
eleven befinner sig trots att eleven är myndig, då den indragna studiehjälpen 
kan komma att menligt påverka hushållets ekonomi.  
 
Avslutningsvis vill LO understryka att åtgärder måste vidtas för att komma 
tillrätta med de svårigheter som anges i Skolverkets rapport. Då det blivit 
allt vanligare att barn och ungdomar i en kommun går i skolan hos olika 
huvudmän behöver hemkommunens uppföljning av dessa elever avsevärt 
förbättras. Enligt Skolverket kunde inte var femte kommun redovisa hur 
många elever som var långvarigt, fullständigt och olovligt frånvarande i 
slutet av det läsår som föregick Skolverkets undersökning. Nästan var tredje 
kommun kunde inte redovisa hur många elever som varit sporadiskt från-
varande under två månader eller mer. Detta är inte rimligt. Skolorna och 
dess rektorer har ansvar för att de brister i skolmiljön som leder till olovlig 
frånvaro åtgärdas. Men skolan kan inte ensamt ansvara för att komma till 
rätta med olovlig frånvaro som har sin grund i t.ex. psykosociala problem. 
Det är också i högsta grad en fråga för skolornas huvudmän. Fungerande 
uppföljningssystem, åtgärdsprogram och samverkan med socialtjänst och 
andra stödfunktioner utanför skolan måste finnas på plats. 
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