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Svar på remiss gällande förslag om att upphäva Skolverkets  

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

6.1.2–2019:1344 

 

 

Skolverket har skickat förslag om att upphäva Skolverkets allmänna råd 

(SKOLFS 2012:34) om arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, 

utreda och åtgärda frånvaro i skolan. Skolverket önskar förslag på vilket behov av 

stöd och vägledning det finns när det gäller arbetet med att främja närvaro och att 

uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i utbildning och i annan verksamhet 

som regleras i skollagen. 

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten delar Skolverkets bedömning att de 

förändringar som skett i Skollagen har inneburit att området idag regleras 

tydligare. Men Specialpedagogiska skolmyndighetens bedömning är att ogiltig 

frånvaro och hemmavarande elever fortfarande är ett mycket stort problem. 

 

Skolverket skriver att det fortfarande finns ett behov av vägledning i fråga om 

skolornas och huvudmännens arbete med att främja elevernas närvaro och att 

uppmärksamma, utreda och åtgärda deras frånvaro. Vidare skriver Skolverket att 

det behövs en analys av behov och hur stöd kan utformas. 

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten tillstyrker Skolverkets förslag att det 

allmänna rådet kan upphöra. Specialpedagogiska skolmyndigheten anser att 

området behöver analyseras utifrån ett funktionshinderperspektiv. Vår erfarenhet 

är att många skolor saknar vägledning för hur man möter och förhindrar ogiltig 

frånvaro samt hemmavarande bland elever med funktionsnedsättning.  

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten delar Skolverkets bedömning att det behövs 

en vägledning på området. Specialpedagogiska skolmyndigheten föreslår att en 

sådan vägledning tas fram som ersättning för det allmänna råd som nu upphör. 

 

 

Sakkunniga har i detta ärende Johanna Jadstrand och Ola Hendar varit. 
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För Specialpedagogiska skolmyndigheten  

 

 

 

 

Fredrik Malmberg 

Generaldirektör 
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