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Yttrande avseende revisorernas granskning av 
kommunens arbete med elever i behov av särskilt 
stöd  

Förslag till beslut 

Barn-och grundskolenämnden beslutar att översända Yttrande avseende 

revisorernas granskning av kommunens arbete med elever i behov av särskilt 

stöd, daterat den 11 november 2022, till kommunrevisionen som sitt svar på 

granskningen av kommunens arbete med elever i behov av särskilt stöd.  

Sammanfattning 

Revisorerna har granskat hur barn-och grundskolenämnden 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 samt vilka insatser som vidtas.  

Den sammanfattade bedömningen utifrån granskningens syfte är att barn- och 

grundskolenämnden genom sin styrning och uppföljning huvudsakligen 

säkerställer att barn i behov av särskilt stöd får det. Huvudmannen har tagit fram 

tydliga rutiner och stödmaterial i syfte att säkerställa att elever i behov av särskilt 

stöd får behovet tillgodosett i enlighet med skollag, styrdokument och allmänna 

råd. Därutöver lämnar revisorerna ett antal rekommendationer till barn-och 

grundskolenämnden.  
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Ärendet 

KPMG har av Täby kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur barn-och 

grundskolenämnden 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 samt vilka insatser som vidtas.  

Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. 

Efter genomförd granskning gör revisionen bedömningen att barn- och 

grundskolenämnden genom sin styrning och uppföljning huvudsakligen 

säkerställer att barn i behov av särskilt stöd får det. Huvudmannen har tagit fram 

tydliga rutiner och stödmaterial i syfte att säkerställa att elever i behov av särskilt 

stöd får behovet tillgodosett i enlighet med skollag, styrdokument och allmänna 

råd. Därutöver lämnar revisorerna ett antal rekommendationer till barn-och 

grundskolenämnden.  

Revisionen önskar att barn-och grundskolenämnden ger ett yttrande över 

granskningens slutsatser senast den 15 december 2022. 

Maria Assarsson 
Utbildningschef 

Kajsa Nyman 

Barn- och grundskolechef 

Bilagor 

1. Missiv kommunrevisionen Täby kommun, daterad den 23 september 

2022 

2. Granskning av särskilt stöd, KPMG AB, daterad den 6 september 2022 

3. Yttrande avseende revisorernas granskning av kommunens arbete 

med elever i behov av särskilt stöd, daterad den 11 november 2022 
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Expedieras 

Kommunrevisionen 

Kommunstyrelsens diarium 
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