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Mia Ideström

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokollsutdrag

3 (4)

Bildningsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2018-01-31

BIN 2018/83

§ 6 Yttrande angående granskningsrapport elever i behov av särskilt stöd
Dnr BIN 2017/3367

Ärendebeskrivning
KPMG har på uppdrag av Trelleborgs kommuns revisorer genomfört en granskning
av hur bildningsnämnden som huvudman för grundskolan, genom sin styrning och
uppföljning säkerställer att arbetet med elever i behov av särskilt stöd sker enligt
skollagens krav och beslutade interna riktlinjer, vilka insatser som erbjuds och
vilken samverkan som sker kring dessa barn.
Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma hur nämnden genom sin
styrning och uppföljning säkerställer att arbetet med barn i behov av särskilt stöd
sker enligt skollagens krav och beslutade interna riktlinjer.
Revisionen har vid sammanträde den 14 november 2017 beslutat att anta
revisionsrapporten och önskar yttrande från bildningsnämnden över de
bedömningar som görs i revisionsrapporten.
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer med
bildningsnämndens ordförande och vice ordförande, förvaltningschef,
utbildningschef, kvalitetschef, resurschef, enhetschef för de centrala särskilda
undervisningsgrupperna, förvaltningsekonom, psykologer (3), urval av rektorer (5),
specialpedagog och urval av lärare (5).
Revisionens bedömning är att bildningsnämnden genom sin styrning och
uppföljning i huvudsak säkerställer att arbetet med barn i behov av särskilt stöd
sker enligt skollagens krav och beslutade interna riktlinjer.
Mot bakgrund av revisionens granskning påtalas att:
• Bildningsnämndens arbete med lokalförsörjning bör fortsätta så att rektor ges
förutsättningar att driva verksamheten i enlighet med skolans styrdokument, till
exempel vad gäller likvärdig utbildning och särskilt stöd.
• Bildningsnämnden bör följa upp orsakerna, förutom konstaterad lokalbrist, till
att elever inte alltid får särskilt stöd i den form eller omfattning som de skulle
behöva och vidta åtgärder (4 kap. 5, 7 §§ Skollagen). Observera att revisionen i
den här delen pekat på att elever i behov av studiehandledning inte alltid får sådan
undervisning i tillräcklig omfattning. I övrigt hade revisionen inget att erinra.
• Bildningsnämnden bör följa upp att denna samverkan med angelägna externa
parter fungerar i praktiken, är till stöd för rektor, lärare och elevhälsa och för att
säkerställa att elever i behov av stödinsatser får det av ansvarig myndighet och om
så inte är fallet agera på huvudmannanivå.
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Beredning
Tf. förvaltningschef Linda Abrahamsson och ordförande Sven Lindkvist
(S) redogör för ärendet.
Mötet diskuterar att i samband med utbildningsdag få information om hur arbetet
för berörda elever och elevhälsan sker i praktiken.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att följa revisionens rekommendation om att bildningsnämnden fortsätter bedriva
arbetet med lokalförsörjning,
att följa upp orsakerna till att elever inte alltid får särskilt stöd i tillräcklig
omfattning gällande studiehandledning, samt
att följa upp att samverkan med angelägna externa parter fungerar i praktiken.

Skickas till
Kommunrevisorerna

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

