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Bildningsnämnden 2021-02-18 

§ 6 Yttrande gällande revisionsrapport - Granskning 
av hantering av överföring av elevinformation 2020 

Dnr BIN 2021-54 

Ärende 

Tor Andersson, biträdande förvaltningschef, redogör för förvaltningens 
yttrande gällande revisionsrapporten. 

Revisionskontoret har på uppdrag av kommunrevisorerna granskat hanteringen 
av informationen för elever med särskilt stöd i grundskolan och 
gymnasieskolan. Revisionskontoret gör bedömningen att nuvarande rutiner för 
att dela information om vilket stöd skolan ger till vilka elever inte är helt 
ändamålsenliga. De ser att barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden 
har förbättrat rutinerna de senaste åren, men att det finns utrymme att 
ytterligare öka effektiviteten i syfte att säkerställa att varje elev skyndsamt får 
ta del av stödinsatserna efter ett skolbyte. 

Revisionskontoret ger nämnderna följande rekommendationer: 

• Utveckla riktlinjer, dokumentmallar och systemstöd som 
standardiserar utformning och innehåll i informationen om 
särskilt stöd så långt det är möjligt. 

• Säkerställa att elevinformationen distribueras digitalt mellan 
Linköpings kommuns skolor. 

• Regelbundet följa upp hanteringen av elevinformation i 
exempelvis internkontrollplanen. 

• Överväga att införa motsvarande rutiner för extra anpassningar 
som för särskilt stöd. 

• Konsultera SKR om hur utbyte av elevinformation mellan 
huvudmän kan effektiviseras. 

Revisionskontoret vill ha nämndernas skriftliga yttrande över 
rekommendationerna i revisionsrapporten. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår följande yttranden för 
respektive nämnd: 

Bildningsnämnden 

Bildningsnämnden delar revisionens bedömning att de förbättringar som gjorts 
gällande framtagande av gemensamma rutiner och systemstöd för att 
standardisera informationen om särskilt stöd behöver utvecklas ytterligare. Vi 
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ser positivt på att i vårt framtida internkontrollarbete följa upp hanteringen av 
elevinformation. 

Gällande rekommendationen om att införa motsvarande rutiner för extra 
anpassningar som för särskilt stöd tycker vi det är glädjande att gemensamt 
beslut om åtgärder i denna riktning redan har tagits under 2020 av rektorer för 
årskurs 7-9 och gymnasiet. 

Vi delar revisionens bedömning att det är en extra utmaning gällande 
överföringen av elevinformation mellan kommunala och fristående skolor samt 
mellan skolor i olika kommuner. Vi noterar revisionens förslag om att 
konsultera SKR om hur utbyte av elevinformation mellan huvudmän kan 
effektiviseras. 

Barn- och ungdomsnämnden 

Barn- och ungdomsnämnden delar revisionens bedömning att de förbättringar 
som gjorts gällande framtagande av gemensamma rutiner och systemstöd för 
att standardisera informationen om särskilt stöd behöver utvecklas ytterligare. 
Vi ser positivt på att i vårt framtida internkontrollarbete följa upp hanteringen 
av elevinformation. 

Gällande rekommendationen om att införa motsvarande rutiner för extra 
anpassningar som för särskilt stöd tycker vi det är glädjande att gemensamt 
beslut om åtgärder i denna riktning redan har tagits under 2020 av rektorer för 
årskurs 7-9 och gymnasiet. 

Vi delar revisionens bedömning att det är en extra utmaning gällande 
överföringen av elevinformation mellan kommunala och fristående skolor samt 
mellan skolor i olika kommuner. Vi noterar revisionens förslag om att 
konsultera SKR om hur utbyte av elevinformation mellan huvudmän kan 
effektiviseras. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår också att förvaltningen 
får i uppdrag att återkomma till nämnden, dels under 2021 med en redovisning 
av arbetet med denna fråga i nuläget, dels under hösten 2022 efter att arbetet i 
det nya systemstödet är på plats om hur arbetet med gemensamma rutiner har 
utvecklats. 

Besluts underlag 

Tjänsteskrivelse - Granskning av överföring av elevinformation 2020, 2021-
01-27 
Bilaga 1 - Rapport Överföring av elevinformation_20201116 
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Bildningsnämndens beslut 

1. Yttrande lämnas enligt Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens 
förslag. 

2. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen får i uppdrag att återkomma 
till nämnden under 2021 med en redovisning av arbetet med överföring av 
information om elever med särskilt stöd vid övergången från grundskola till 
gymnasieskola. 

3. Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektören får i uppdrag att under hösten 
2022, efter att arbetet i det nya systemstödet är på plats, återkomma till 
nämnden med en återrapportering av arbetet med överföring av information 
om elever med särskilt stöd vid övergången från grundskola till 
gymnasieskola. 

Beslutet skickas till: 
Revisionskontoret 
Områdeschef grundskola 7-9 
Enhetschefer gymnasiet 
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