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Förändring i bestämmelserna om frånvaro

Bestämmelser före 1 juli 2018:

7 kap. 22 § skollagen

…”eleven utan giltig orsak är frånvarande i betydande utsträckning från obligatoriska 
inslag, ska huvudmannen snarast ska lämna uppgift om detta till hemkommunen”…

Nya bestämmelser efter 1 juli 2018:

Utdrag från 7 kap. 19 a, 21, 22 §§ skollagen

- Rektor ska se till att en elevs upprepade eller längre frånvaro utreds.

- När en utredning har inletts ska frånvaron snarast anmälas till huvudmannen. 

- När det inletts en utredning om en elevs frånvaro ska huvudmannen snarast lämna 
uppgift till hemkommunen. 



Vid frånvaro följs nedanstående åtgärdstrappa
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Rektor måste 
utreda och anmäla 
till huvudmannen

Huvudmannen 
måste anmäla till 
hemkommunen

Hemkommunen 
måste utreda och 

samordna

Anmälan om frånvaro

7 kap. 19 a §, 21-22 §§ skollagen (2010:800)

Utbildningsförvaltningens blanketter för anmälan uppdateras 
regelbundet - viktigt att hämta den senaste versionen
https://intranat.stockholm.se/Sidor/2013/9/Hantering-av-
elevers-franvaro/

https://intranat.stockholm.se/Sidor/2013/9/Hantering-av-elevers-franvaro/


7 kap. 22 § skollagen (2010:800) Samling för skolan prop. 2017/18:182

Bakgrund till de bestämmelserna

- Huvudmannen ansvarig för att en elev fullgör sin skolgång.

- Tidigt upptäcka och ta frånvaro på allvar.

- Begreppet ”upprepad eller längre frånvaro” = låg tröskel för att 
utreda.

- Utreda frånvaro oavsett om den är giltig eller ogiltig (anmäld 
eller ej).

- Ta reda på orsaker för att respektive parter ska kunna ta sitt 
ansvar.



• Har skolan utrett de bakomliggande orsakerna till frånvaron?

• Ogiltig eller giltig frånvaro?

• Har alla delar av elevhälsan använts?

• Utifrån orsak till frånvaron – adekvata åtgärder?

• Har åtgärderna lett till önskat resultat?

• Tar respektive ansvariga parter sitt ansvar?
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Vad är viktigt i en utredning?



• Hemkommunen behöver få kännedom om resultatet av 
skolans utredning, dvs varför eleven är frånvarande, för att 
kunna fullgöra skyldigheter som hemkommunen har: 

- Hemkommunen ska kunna säkerställa att skolplikten fullgörs 
oavsett i vilken skola en elev går i. 

- Skolpliktsbevakning – fullgör eleven sin skolplikt och tar 
vårdnadshavaren sitt ansvar för det?

- Möjlighet att i vissa fall samordna insatser.
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Varför behöver hemkommunen uppgifter om frånvaron?


