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Utbildningsnämnden

Revidering av riktlinje om skolplikt och
skolpliktsbevakning i Nacka kommun
Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden beslutar om riktlinjer för skolplikt och skolpliktsbevakning i
enlighet med bilagan till tjänsteskrivelsen.
2. Utbildningsnämnden beslutar att riktlinjen gäller från den 1 augusti 2021.
Bestämmelserna för skolpeng utomlands gäller ansökningar inkomna efter den 1
augusti 2021.
Sammanfattning av ärendet
Barn som är bosatta i Sverige har rätt till utbildning och nästan alla barn har också
skolplikt. Riktlinjen har reviderats gällande skolplikt och skolpliktsbevakning. Skolplikt
innebär att barn ska delta i skolans verksamhet och rätt till utbildning innebär att barn
har rätt till kostnadsfri utbildning. Utbildningsnämnden har alltid ett ansvar för en
skolpliktig elevs rätt till utbildning. Riktlinjen tydliggör också vad som gäller för
skolgång utomlands.
Ärendet
I Riktlinje för skolplikt och skolpliktsbevakning (bilaga 1) förtydligas
hurbestämmelserna kring skolplikt och skolpliktsbevakning i skollagen tillämpas i
Nacka kommun. Inom detta område ska ett antal beslut tas och agerande utföras av
hemkommunen och huvudmannen. Exempel på beslut är uppskjuten skolplikt,
skolpliktens förlängning, skolpliktens tidigare upphörande och rätten att slutföra
skolgången. I tjänsteskrivelsen om ”Anmälningar av skolpliktiga elevers upprepade eller
längre frånvaro läsåret 2020/2021” som redovisas för utbildningsnämnden i juni 2021
går det att läsa om utbildningsenhetens arbete och se statistik om elevers upprepade och
längre frånvaro.
Den nu föreslagna riktlinjen tydliggör det som utbildningsnämndens ansvarar för utifrån
rollen som hemkommun. I den tidigare riktlinjen, som antogs 2016, var ambitionen att
skapa gemensamma förhållningssätt och lägga fast miniminivåer i kommunen, men då
varje huvudman ansvarar för sitt arbete med dessa frågor tydliggörs här i stället det som
huvudman och hemkommun behöver samarbeta kring.
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I arbetet med att ta fram den nya riktlinjen har synpunkter inhämtats från alla huvudmän
som är berörda i Nacka kommun och socialtjänsten.
Riktlinjen förtydligar också den roll som hemkommunen har för att samordna kontakter
mellan olika myndigheter och organisationer. I samband med att en anmälan görs av
huvudmannen av att en elev har upprepad och långvarig frånvaro ställs frågor kring om
det finns behov av hjälp med samordning. Utbildningsenheten tar även egna initiativ till
samordning när behov bedöms föreligga. Utbildningsenheten och socialtjänsten har en
nära samverkan för att säkra elevers skolgång, till exempel i samband med placering av
elever som ligger under socialtjänstens ansvar, och när vårdnadshavare bedöms behöva
stöd. Vår intention är att fortsätta att utveckla och stärka samarbetet med olika aktörer
för att se till att elever får den utbildning de har rätt till.
Riktlinjen tydliggör också vad som gäller för skolgång utomlands. I Nacka finns sedan
tidigare möjlighet för elev i grundskola och gymnasieskola att ta med sig skolpengen
utomlands om vissa villkor är uppfyllda. Den föreslagna riktlinjen innebär att skolpeng
endast kan tas med till skolor utomlands som står under tillsyn av Skolinspektionen och
följs upp och utvärderas av Skolverket, det vill säga svenska utlandsskolor. Det finns för
närvarande 18 sådana svenska utlandsskolor. Skolorna får statsbidrag, men enbart för
elever vars vårdnadshavare har en tjänstgöring eller verksamhet som uppfyller vissa
villkor. Skolpeng utomlands utgår endast när skolan inte får statsbidrag från den svenska
staten. Orsaken till ändringen är att utbildningsenheten vill säkra att elever folkbokförda
i Nacka kommun får en utbildning som följer svensk skollag. Med det menas att
undervisningen och betygsättning ska utgå från svensk läroplan, vilket den gör på dessa
skolor. Under vårterminen 2021 är det 21 elever, 9 elever på gymnasiet och 12 elever på
grundskolan, som får skolpeng utomlands. Av dessa 21 är det 17 elever, 8 elever på
gymnasiet och 9 på grundskolan, som går i en svensk utlandsskola utomlands. Antalet
elever med skolpeng utomlands var under våren lägre än tidigare till följd av pandemin.
Ekonomiska konsekvenser
De föreslagna ändringarna har endast marginella ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn
Barns rätt till utbildning är central och skolplikt säkrar det enskilda barnets lärande och
utveckling. Av artikel 6 i barnkonventionen framgår att ett barn har rätt till liv,
överlevnad och utveckling. Det handlar om att barnet ges de bästa förutsättningarna för
att utvecklas som individ där skolgången är en stor bidragande faktor.
Handlingar i ärendet
Bilaga 1 Förslag till ny riktlinje
Bilaga 2 Nu gällande riktlinje (beslutad december 2017)
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