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Motion från Vänsterpartiet
Kartlägg och samordna arbetet med hemmasittare
På utbildningsnämnden under våren redovisades riktlinjer för arbetet med elever med
omfattande frånvaro. Till vardags används begreppet hemmasittare. Då menar man ofta elever
som inte alls går till skolan men oftast ändras inte närvaron från 100 % till 0 över en natt utan
det finns många tecken man kan se på vägen. Kommunens riktlinjer lägger mycket av
ansvaret på föräldrarna och i princip är det ett föräldraansvar att se till att barnen går i skolan.
Men ofta finns det problem i familjen som gör att föräldrarna inte klarar det utan stöd.
Det har inte heller gått att få ett fullständigt svar på hur det ser ut med hemmasittare i Nacka.
På fråga till tjänstemännen har de hänvisat till att kommunen har mycket goda resultat när det
gäller behörighet till gymnasiet och då kan det inte vara så många hemmasittare. Det anser
inte vi vara en tillfredsställande redovisning. Många kan ha en omfattande frånvaro under
perioder och ändå klara av att få godkänt betyg i 8 ämnen på våren i år 9, vilket är vad som
krävs för att vara behörig till ett nationellt gymnasieprogram. En svårighet är naturligtvis att
många elever går i fristående skolor där kommunen har ofullständig insyn i hur det faktiskt
ser ut. Men också i de kommunala skolorna läggs mycket av ansvaret på varje enskild skola
och det kan vara svårt att avgöra hur stor del av frånvaron som beror på sjukdom och hur stor
del som har andra orsaker.
Troligen finns det inte så många elever upp till skolår 6 med den här typen av frånvaro även
om det förekommer enstaka fall. När det förekommer handlar det inte sällan om mobbing
eller någon typ av neuropsykiatriska funktionshinder som gör att barnen har svårt att vara i
skolan.
Problemen brukar komma lite längre fram och då minskar ju också föräldrarnas makt över
sina barn/ungdomar. Många av ungdomarna med stor frånvaro är också på väg in i ett
riskbruk av alkohol eller andra droger och är/borde vara aktuella hos socialtjänsten.
Allt fler kommuner har valt att tillsätta någon form av arbetsgrupp, ofta bestående av personal
från dels socialtjänsten och dels ”skolfolk” som jobbar tillsammans med den här typen av
elever. Det gör man därför att det ofta är en svår situation att komma tillrätta med och att det
därför behövs en bättre samlad kompetens.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi:
att

det görs en samlad redovisning av hur det ser ut med frånvaron/hemmasitteriet i
kommunen (frånvaro som inte beror på sjukdom)

att

man utreder hur kommunens olika kompetensområden kan samarbeta kring
arbetet med hemmasittare, t ex genom att skapa en grupp som kan stötta i
arbetet med elever med omfattande frånvaro
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