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Sammanfattning

Bakgrund

Tidigare fanns två barn- och skolförvaltningar med motsvarande ansvar inom
olika geografiska områden i Lunds kommun. I samband med att
förvaltningarna samorganiserades under 2018 genomfördes en översyn av
flera arbetsprocesser. I mottagningsprocessen till grundsärskola identifierades
flera brister, vilket föranledde en mer samlad kvalitetssäkring. Utifrån
kvalitetssäkringen skrevs flera elever ut från grundsärskolan då de inte längre
bedömdes tillhöra målgruppen. Vårt uppdrag har varit att genomlysa den
nuvarande mottagningsprocessen och identifiera eventuella risker och
utvecklingsområden.

Resultat

Genomlysningen visar i huvudsak följande:

► Det har skett betydande förbättringar av den formella styrningen kopplat
till identifiering av behov. Reviderade rutiner omfattar alla väsentliga
aspekter samt tydliggör ansvar och roller. Rutinerna har dock inte
förankrats fullt ut i hela organisationen.

► Omorganiseringen har förbättrat mottagningsprocessen.
Rättssäkerheten har ökat genom tydligare styrning, ledning och
beslutsfattande. Omorganiseringen bidrar även till ökad likvärdighet och
helhetssyn ur ett elevperspektiv.

► Kompetensen att utföra utredningar samt likvärdighet i utredningar kan
stärkas. Professionerna arbetar olika för att säkerställa kompetens och
likvärdighet. Kollegialt lärande, exempelvis att diskutera bedömningar
och goda exempel, lyfts som en framgångsfaktor.

► Stickprov visar att avvikelserna i äldre ärenden är fler och mer allvarliga.
Även om det finns vissa mindre avvikelser i nyare ärenden indikerar
stickprovet att historiska brister har avhjälpts.

► Rektors ansvar för uppföljning av elevernas kunskaper och
målgruppstillhörighet att förtydligats.

► Samverkan mellan utbildningsförvaltningen och barn- och
skolförvaltningen kan stärkas. Det saknas formell styrning genom
exempelvis rutiner och avtal som tydliggör ansvar och roller. Vidare är
det inte uttalat hur samverkan ska ske för att säkerställa att den sker
systematiskt och på ”rätt” nivå.

Slutsats

Vår sammanfattande slutsats är att det har skett en betydande positiv
utveckling av processen i sin helhet. Roller och ansvar har förtydligats,
utredningar har förbättrats och uppföljningen har stärkts. Det har skapats
förutsättningar för rektorer att bättre följa eleverna de har ansvar för och en
förändrad organisering skapar bättre förutsättningar för en likvärdig
utbildning.

Vi har identifierat tre områden där arbetet kan stärkas ytterligare:

1. Stärk styrning och ledning

2. Säkerställ kunskap och kompetens

3. Öka samverkan med utbildningsförvaltningen
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Mottagningsprocessen till grundsärskola har haft brister

Bakgrund

Barn- och skolförvaltningen i Lunds kommun ansvarar bland annat för
förskola, grundskola och grundsärskola. Verksamheten var fram till
december 2017 organiserad i två förvaltningar med var sin nämnd med
motsvarande ansvar, men inom olika geografiska områden.

Under 2018 påbörjades arbetet med att samorganisera verksamheten i en
gemensam förvaltning under en gemensam nämnd. Samorganiseringen
skedde i syfte att skapa enhetlig och tydlig styrning och ledning samt en
likvärdig utbildning för barn och elever. Detta medförde ett behov av att se
över flera arbetsprocesser och organisationsformer i syfte att säkerställa
samsyn inom den nya barn- och skolförvaltningen.

I samband med översyn av arbetsprocesserna uppmärksammade
förvaltningen att mottagningsprocessen till grundsärskolan behövde
tydliggöras. Under 2019 uppdagades att en elev inte bedömdes tillhöra
grundsärskolans målgrupp, vilket motiverade en fortsatt översyn. Översynen
visade bland annat att tidigare mottagningsprocess hade vissa
förvaltningsrättsliga brister, så som att säkerställa medgivande från
vårdnadshavare. Översynen visade även att beslutsfattandet behövde
tydliggöras och rutiner uppdateras för att motsvara nya lagkrav. Nya rutiner
för mottagande av elever i grundsärskola togs fram 2020 och har reviderats
under 2021. Rutinerna finns samlade i ett övergripande dokument, Rutin för
mottagande av elev i grundsärskolan i Lunds kommun, som är beslutat av
barn- och skolförvaltningen.

Till följd av att förvaltningen uppmärksammat risk för brister påbörjades
under 2020 en kvalitetskontroll av beslutsunderlag för samtliga mottagna
elever i grundsärskolan, vilken startades med årskurs 9. I förvaltningens
kvalitetskontroll framkom att det fanns elever som var mottagna, men som
inte längre bedömdes tillhöra grundsärskolans målgrupp. Dessa elever blev
därför utskrivna från grundsärskolan och mottagna i grundskolan.
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Vårt uppdrag är att genomlysa processen inför beslut om mottagande i 
grundsärskola

Syfte

Uppdraget syftar till att genomlysa barn- och skolförvaltningens process inför
beslut om mottagande i grundsärskolan. Genomlysningen ska identifiera
eventuella brister och/eller risker i processen och därtill föreslå förbättrande
åtgärder. Genomlysningen ska beakta om/hur tidigare rutiner inför beslut om
mottagande i grundsärskola eventuellt påverkar dagens process.

Metod

Vi har samlat in och analyserat dokumentation kopplat till uppdraget samt
genomfört intervjuer med berörda funktioner. Dokumentation och intervjuade
funktioner framgår av bilaga 1.

Vi har även genomfört ett stickprov om totalt 20 elever som mottagits i
grundsärskolan. Stickprovet bidrar till bedömningen om kommunens rutiner på
området följts. Vi har inte påverkat urvalet av ärenden utan mottagit 20 akter
från förvaltningen. Kontrollpunkter till stickprov framgår av bilaga 2.

Vår analys och slutsatser bygger delvis på information som företrädare för
Lunds kommun uppgett skriftligen eller muntligen.

Avgränsning

Uppdraget omfattar mottagningsprocessen samt att identifiera brister och
risker i den nuvarande och tidigare processen. Uppdraget omfattar inte att
göra nya bedömningar i enskilda ärenden.
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Läsanvisning

I denna inledande del har vi beskrivit bakgrunden till vårt uppdrag. Vi har 
även redogjort för vårt uppdrag.

I avsnitt två beskrivs nuläget med våra identifierade förbättringar och 
risker/brister i mottagningsprocessen samt resultatet av stickprovet. 

Rapporten avslutas med våra slutsatser utifrån syftet med uppdraget samt 
våra rekommendationer till förvaltningens fortsatta utvecklingsarbete. 

Begrepp

I rapporten återkommer vissa begrepp. Dessa definieras nedan.

• Utbildning som integrerad elev: En elev som tas emot i grundsärskolan 
kan gå kvar i sin grundskoleklass som integrerad elev och samtidigt 
följa grundsärskolans kursplaner.   

• Vårdnadshavare kontra föräldrar: Vi använder i rapporten 
genomgående begreppet vårdnadshavare. Vi är medvetna om att det 
finns föräldrar som inte är vårdnadshavare. Vi inkluderar därför 
föräldrar i begreppet vårdnadshavare i tillämpliga fall, även om det 
finns en juridisk särställning för vårdnadshavare.

• Delegat: Den som på uppdrag av hemkommunen fattar beslut. I denna 
rapport avses den som har delegerats beslutsmandat avseende 
mottagande till grundsärskola. 

• Utvecklingsstörning: I rapporten använder vi begreppet 
utvecklingsstörning eftersom detta begrepp används i lag. I SOU 
2021:11 Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven föreslås 
en begreppsförändring till intellektuell funktionsnedsättning. 
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Den övergripande processen för en elev inom grundsärskolan
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Beskrivning

Vi har identifierat fyra övergripande steg i den
övergripande processen inom grundsärskolan:

1. Ett behov identifieras.

2. Barnet eller elevens 
målgruppstillhörighet utreds och 
beslutas.

3. Uppföljning sker av de elever som 
mottagits för att säkerställa att de tillhör 
målgruppen.

4. Eleven avslutar sin skolgång inom 
grundsärskolan. Eleven kan därefter gå 
vidare till exempelvis gymnasiesärskola 
där nytt beslut om målgruppstillhörighet 
fattas.

Inom respektive processteg har vi identifierat
såväl styrkor som områden där vi ser att
processen kan stärkas. Dessa framgår av
punkterna under bilden.

På följande sidor beskriver vi genomlysningens
iakttagelser utifrån respektive processteg.

1. Behov identifieras
2. Utredning och 

beslut
3. Uppföljning

4. Avslut av 
grundsärskola

• Rutinerna har 
utökats och ansvar 
har förtydligats

• Kunskap om 
grundsärskola 
varierar

• Uppmärksammade 
brister har 
föranlett en total 
kvalitetssäkring

• Rektors ansvar för 
uppföljning har 
förtydligats

• Omorganiseringen 
har förbättrat 
mottagnings-
processen

• Rutiner för 
utredningar har 
förtydligats men 
inte förankrats fullt 
ut

• Kollegialt lärande 
lyfts som en 
framgångsfaktor

• Utredningarna 
ställer höga krav 
på kompetens

• Stickprov visar få 
avvikelser i nya 
ärenden

• Processen för 
skolplacering 
medför svårigheter 
inom 
grundsärskolan

• Samverkan mellan 
berörda 
förvaltningar är 
personbunden

• Det krävs 
framförhållning i 
processen inför 
elevers övergång till 
gymnasiesärskola

• Oklar hantering vid 
överlämning av 
handlingar.



Behov identifieras

• Rutinerna har utökats och ansvar har förtydligats

Som framkom av bakgrundsbeskrivningen har rutiner inför mottagande i
grundsärskolan reviderats. Den nya samlade rutinen innefattar olika delar av
processen. Vi kan konstatera att rutinen, rent kvantitativt, har ökat från 4 till
14 sidor. Revideringarna är betydande och inkluderar aspekter som tidigare
saknades. Det rör sig exempelvis om möjligheten att bli mottagen på försök
och att få sin utbildning som integrerad elev. Till rutinerna finns stödmaterial
för genomförande av de sociala och pedagogiska bedömningarna som ingår i
utredning inför mottagande.

Kommunens tidigare rutin saknade i huvudsak beskrivningar av roller och
ansvar då ett barns eller en elevs behov uppmärksammats. Detta har
förtydligats. En annan skillnad från år 2020 är att rektors ansvar och mandat
har förtydligats. Nedan beskrivs några utvalda förtydliganden.

Mottagande efter förskola och för elev som redan undervisas inom kommunens
grundskola

Enligt den tidigare rutinen ansvarade hemskolans rektor för att bjuda in
vårdnadshavare till ett elevvårdsmöte. Därefter övertog Lunds skolors
resurscentrum (LSR) det huvudsakliga ansvaret för processen. Den tidigare
rutinen innehöll inga tydliga beskrivningar för hantering av barn inom
förskolan.

I den nya rutinen har beskrivningar av ansvar och roller utökats och
förtydligats. Den nuvarande rutinen innehåller bland annat en beskrivning av
vad ett inledande informationsmöte med vårdnadshavare ska innehålla. Det
framgår att rektor har ansvar för att bjuda in till möte och att det vid mötet

exempelvis ska tydliggöras vilka begränsningar ett mottagande i
grundsärskola kan medföra för elevens framtida studiemöjligheter. Det
framgår också vilka funktioner som bör delta vid mötet.

Den nya rutinen innehåller även ett särskilt avsnitt kopplat till barn inom
förskolan. Exempel på tillägg som tidigare saknades är möjligheten till
uppskjuten skolplikt, det vill säga att barnet stannar i förskolan till
höstterminen då barnet fyller sju år (eftersom grundsärskolan saknar
förskoleklass).

Elev som flyttar till Lunds kommun

Den tidigare rutinen saknade i huvudsak en beskrivning av processen för
elever som flyttar till Lund och som redan blivit mottagna i grundsärskolan i
sin tidigare hemkommun.

Den nya rutinen riktar sig tydligare till inflyttade elever. Där framgår att en
flytt till Lunds kommun inte medför en ny utredning, såvida det inte bedöms
att utredningsunderlaget är bristfälligt. Delegat för beslut om mottagande i
grundsärskola har det övergripande ansvaret. I detta ingår kontakt med
vårdnadshavare, att begära in tidigare beslut och kontakt med ansvarig rektor
för eventuell placering.

EYs analys

Vår bild är att det har skett betydande förbättringar av den formella
styrningen kopplat till identifiering av behov. Vi anser att rutinerna är
tillräckligt omfattande då alla väsentliga aspekter numera ingår. Därtill menar
vi att rutinerna är bättre eftersom de tydliggör ansvar och roller.
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Behov identifieras

• Kunskap om grundsärskola varierar

En utmaning som framkommer i flera intervjuer avser de elever som har
omfattande behov, men som inte bedöms tillhöra grundsärskolans målgrupp.
Intervjupersonerna beskriver nuvarande lagstiftning som rigid då det krävs en
utvecklingsstörning för att tillhöra målgruppen (utvecklingsstörning är
definierat som en intelligenskvot om två standardavvikelser under
genomsnitt). Intervjupersonerna menar att det finns en grupp elever som
ligger nära gränsvärdet och därmed inte tillhör målgruppen, men som har
betydande svårigheter att nå grundskolans kunskapskrav. För denna elevgrupp
är det en utmaning att ge tillräckligt stöd inom grundskolan.

Vid intervjuer framgår att kunskapen om grundsärskolans syfte och målgrupp
är lägre på grundskolor utan angränsande grundsärskola. Intervjupersonerna
lyfter en risk att grundskolor som inte kan erbjuda elever med omfattande
behov tillräckligt stöd ser grundsärskola som ”nästa steg” om inte särskilt stöd
haft avsedd effekt. Risken hänförs främst till bristande kunskap, men också till
bristande ekonomiska och personella resurser.

EYs analys

Vår erfarenhet är att många kommuner har liknande utmaningar vad gäller
elever inom grundskolan med omfattande behov. Eftersom vårt uppdrag är
avgränsat till mottagningsprocessen till grundsärskolan har vi inte granskat
arbetet med särskilt stöd. Vi vill ändå lyfta denna utmaning som framkommit i
flera intervjuer.

Utifrån vår genomlysning menar vi att förvaltningen bör undersöka vilka behov
som finns av att stärka kunskapen i hela organisationen om grundsärskolans
mål och syfte.
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Utredning och beslut om målgruppstillhörighet

• Omorganiseringen har förbättrat mottagningsprocessen

Grundsärskoleverksamheten var tidigare organiserad som ett eget verksamhetsspår med
egna rektorer. Lunds skolors resurscentrum (LSR) var en central funktion som ansvarade
för att hålla ihop processen och säkerställa att samtliga utredningar genomfördes. LSR
genomförde utredningar av målgruppstillhörighet och fattade beslut om mottagande och
skolplacering för de båda barn- och skolförvaltningarna. Grundsärskoleenheter fanns inom
förvaltningarna och inom LSR. Delegat inom LSR fattade även beslut om mottagande till
gymnasiesärskola.

I den nya barn- och skolförvaltningen har två större organisatoriska förändringar skett med
bäring på mottagningsprocessen. För det första har grundsärskolenheterna
samorganiserats med grundskolorna istället för att vara fristående verksamheter.
Grundsärskolenheterna delar exempelvis rektor med grundskolenheter med samma namn
eller plats. För det andra har elevhälsans resurser decentraliserats så att rektorer ansvarar
och har rådighet över sin elevhälsa.

De intervjuade upplever förändringarna som positiva. Det är exempelvis enklare att hålla
ihop sina skolenheter genom att rektor ansvarar för elevhälsan och det skapar bättre
förutsättningar till en helhetssyn för såväl ledning som för eleverna. En utmaning som lyfts
är att förvaltningens fördelning av resurser för elevhälsa sker lika per elev. Enligt
intervjuade rektorer och elevhälsofunktioner har elever i grundsärskola mer omfattande
behov och kräver således mer resurser.

EYs analys

Vår bild är att förvaltningens nuvarande organisation är mer lämplig än tidigare. Vi anser
att nuvarande organisering gör styrning, ledning och beslutsfattande tydligare. Den ger
också förutsättningar för ökad likvärdighet. Nuvarande organisering medför även, enligt
vår mening, bättre förutsättningar för helhetssyn ur ett elevperspektiv.
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Utredning och beslut om målgruppstillhörighet

• Rutiner för utredningar har förtydligats men inte förankrats
full ut

Av såväl våra dokumentstudier som genomförda intervjuer framgår en entydig
bild om att rutiner för hur utredningar ska genomföras har förbättrats. Våra
dokumentstudier visar att flera väsentliga aspekter ur ett
rättssäkerhetsperspektiv har förtydligats:

• Samtliga moment eller delprocesser har en utsedd ansvarig funktion

• Rutinen klargör hur gammal en utredning får vara för att betraktas som
aktuell

Flera intervjupersoner menar också att rutinen förtydligar förväntningar på
respektive funktion. Ett exempel rör kommunikationen med vårdnadshavare.
De intervjuade menar att eftersom vårdnadshavarnas förståelse och
medgivande är nödvändiga är dialogen central. De tidigare rutinerna angav
förvisso att rektor skulle bjuda in vårdnadshavare för dialog. De nya klargör
dock vad denna dialog ska innehålla, exempelvis vad som skiljer de olika
skolformerna från varandra och hur elevens framtida studiealternativ påverkas
av ett mottagande i grundsärskola. Rutinerna anger även att delegaten ska
bjudas in till den inledande dialogen. Detta framhålls som positivt av de
intervjuade.

Merparten av intervjupersonerna uppger att revideringen av rutinerna skedde
på ett öppet och transparent sätt. Detta exemplifieras med att flera rektorer
involverades i framtagandet. Av våra intervjuer framgår dock att rutinerna
inte har förankrats och implementerats fullt ut. I flera intervjuer framgår en
bild av processen som kan sägas ligga någonstans mitt emellan den tidigare
och den nya rutinen och att den fortfarande är under förändring.

EYs analys

Vi ser positivt på att rutinerna har förtydligats med utsedda funktioner för
respektive moment i utredningarna. Vi ser även positivt på att
förväntningarna har förtydligats, exempelvis vad gäller innehållet i dialogen
med vårdnadshavare. Enligt vår mening bidrar tydliga roller, ansvar och
förväntningar till högre rättssäkerhet och effektivitet i processen.

Vi kan dock konstatera att rutinerna ännu inte har förankrats full ut. Vi ser
detta som förståeligt eftersom utvecklingsarbetet är en pågående process och
rutinerna förändrats väsentligt. Vi vill dock framhålla att förvaltningen fortsatt
behöver arbeta systematiskt med att förankra rutinerna och anpassa det
arbetet utifrån olika roller och funktioner i verksamheten. Detta riskerar
annars att medföra bristande samsyn inom organisationen och att processen
stannar upp till följd av att olika funktioner inte ser sin del i helheten.
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Utredning och beslut om målgruppstillhörighet

• Kollegialt lärande lyfts som en framgångsfaktor

Av genomförda intervjuer framgår att professionerna som genomför
bedömningar arbetar olika. Skolläkarna och skolpsykologerna arbetar
exempelvis mer kollegialt och lyfter detta som en framgångsfaktor.
Skolläkarna lyfter olika bedömningar för dialog inom professionen och arbetar
med fiktiva fall för att skapa samsyn. Även skolpsykologerna arbetar med att
lyfta bedömningar kollegialt. Skolkuratorerna arbetar mer vertikalt, där de
sociala bedömningarna diskuteras med en kommuncentral funktion.
Genomlysningen visar att specialpedagogerna arbetar mest isolerat och de
framhåller att de oftast inte får någon återkoppling från den som tar emot
underlagen kring kvaliteten på bedömningen. Avsaknaden av tillräcklig
återkoppling medför att det inte är tydligt vilka förväntningar som finns på de
pedagogiska bedömningarna. Enligt uppgift skiljer sig omfattningen på
bedömningarna åt väsentligt. De intervjuade menar att detta sammantaget
medför risk för att underlagen blir antingen för överskådliga eller för
djupgående och därmed inte håller en jämn kvalitet.

Av rutinen framgår att delegaten kan samverka med en mottagningsgrupp
innan beslut fattas. Intervjuade framhåller detta som en viktig en del i
kvalitetssäkring av underlagen.

EYs analys

Enligt vår mening är det kollegiala arbetet som exempelvis skolläkarna gör en
förutsättningar för att skapa samsyn och i förlängningen likvärdighet i
bedömningar. Vi anser därför att förvaltningen bör klargöra hur
specialpedalpedagogernas kollegiala arbete kan stärkas. Vi menar att detta
bidrar till att avhjälpa uppfattningen om oklarheter kring bedömningarnas
omfattning.

• Utredningarna ställer höga krav på kompetens

Av samtliga intervjuer framgår att stödmaterial och mallar för att genomföra
olika bedömningar inom ramen för utredningen har förbättrats. De olika
professionerna är dock olika vana vid att genomföra utredningar och
bedömningar. Skolläkarna, som är minst till antalet och också arbetat
förhållandevis länge, gör flest bedömningar per person. Specialpedagoger
som arbetar på en grundskola utan angränsande grundsärskola gör minst
antal bedömningar. Detta beror på att de enbart gör bedömningar för de
elever som är mottagna i grundskolan och där skolan uppmärksammat att
eleven kan ha en annan målgruppstillhörighet. Totalt kan det röra sig om
någon enstaka bedömning om året eller vartannat år.

EYs analys

Vi menar att det är en fördel att den specialpedagog som känner eleven och
dennes historik bäst ansvarar för att genomföra pedagogiska bedömningar.
Eftersom utredningar till grundsärskola är komplexa och inte vanligt
förekommande bland elever som redan tagits emot i grundskolan ökar dock
kraven på tillräcklig kompetens, stöd och vägledning för dessa funktioner. För
att garantera likvärdighet behöver kommunen säkerställa att tillräcklig
kompetens, stöd och vägledning finns.
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Utredning och beslut om målgruppstillhörighet

Beskrivning av stickprov

Vi har genomfört ett stickprov om totalt 20 ärenden.
Stickprovet omfattar ärenden där det fattats beslut
om målgruppstillhörighet mellan år 2012 och år
2021. Vi har inte påverkat urvalet av ärenden utan
mottagit 20 akter från förvaltningen. Stickprovet
omfattar barn och elever i alla åldrar, från barn som
ska lämna förskolan till äldre elever som flyttat till
Lund. Vidare inkluderar stickprovet en jämn
spridning mellan kön och mellan ämnen/
ämnesområden.

I stickprovet har vi valt att bedöma ärendena utifrån
nuvarande lagar, allmänna råd och rutiner. Vi gör
detta eftersom nuvarande regleringar anger såväl
lagstiftarens som kommunens ambitioner.

Vi har inte bedömt kvaliteten i utredningar och
bedömningar utan återger vår bild av vad som
saknas eller vad som framgår i underlagen. Vi har
bedömt ärendena på tre sätt:

█ Grön: Inga eller mindre avvikelser

█ Gul: Avvikelser som medför viss risk i
beslutsfattandet

█ Röd: Väsentliga avvikelser som medför
betydande risk för felaktiga beslut
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Beslutsår Avvikelser Kommentar

2012
Framgår ej om behörig profession genomfört pedagogisk eller social bedömning
Nytt beslut har fattats under 2017 utan ytterligare utredningar.

2014
Pedagogisk bedömning indikerar att eleven inte tillhör målgruppen.
Medicinsk och psykologisk bedömning saknas. 

2014 Samtliga utredningar är äldre än nu gällande rutiner medger. 

2015 Bedömning om eleven ska läsa ämnen eller ämnesområden saknas.

2015 Pedagogisk och social utredning är äldre än nu gällande rutiner.

2015 Social utredning saknas.

2015
Uppföljning av psykologisk utredning saknas.
Bedömning om eleven ska läsa ämnen eller ämnesområden saknas.

2016 Pedagogisk utredning är äldre än nu gällande rutiner.

2017 Framgår ej om modersmålslärares bedömning ingår.

2017 Uppföljning av psykologisk utredning saknas.

2018 Framgår ej om pedagogisk utredning gjorts av person med specialpedagogisk kompetens.

2018 Uppföljning av psykologisk utredning saknas.

2018 Inga avvikelser.

2019 Framgår ej om modersmålslärares bedömning ingår.

2020
Framgår ej om pedagogisk utredning gjorts av person med specialpedagogisk kompetens eller 
om modersmålslärares bedömning ingår.

2020 Inga avvikelser.

2020 Inga avvikelser.

2020 Inga avvikelser.

2021 Framgår ej om pedagogisk utredning gjorts av person med specialpedagogisk kompetens.

2021 Framgår ej om modersmålslärares bedömning ingår.



Utredning och beslut om målgruppstillhörighet

• Stickprov visar få avvikelser i nya ärenden

Av stickprovet framgår att allvarligast avvikelser finns i de äldsta ärendena.
Den mest allvarliga avvikelsen rör ett ärende där eleven inte bedömdes tillhöra
målgruppen. Vi menar att detta bekräftar resultatet av den kvalitetssäkring
som förvaltningen gjort av ärenden och där vissa elever skrivits ut från
grundsärskolan.

Sammanfattningsvis indikerar vårt stickprov att nyare ärenden hanterats
korrekt, även om vissa mindre avvikelser förekommer. Vi redogör nedan för de
avvikelser som framkommit.

Otydligt kring specialpedagogisk kompetens

I flera ärenden saknas information om huruvida den som genomfört den
pedagogiska utredningen är legitimerad lärare med specialpedagogisk
kompetens. Detta gäller särskilt för de utredningar som gjorts inom förskolan.

De allmänna råden preciserar inte uttryckligen att det bör vara någon med
legitimation att undervisa inom grundskolan som utreder. Eftersom
utredningen ska bedöma om eleven kan uppnå grundskolans kunskapskrav är
det dock rimligt att anta att ”adekvat kompetens” innebär behörighet att
undervisa i grundskolan. Detta måste dock ställas i relation till att det är en
fördel om den som utreder känner barnet väl.

Vi ser sammantaget positivt på att kommunen utökat barnhälsoteamen och att
det därmed finns bättre förutsättningar för specialpedagogisk kompetens
inom förskolan.

Angiven uppföljning har inte genomförts

I vissa äldre ärenden är de psykologiska bedömningarna inte entydiga. I dessa
utredningar bedömde psykologen att eleven sannolikt tillhör grundsärskolans
målgrupp men anger att utredningen bör göras om efter en viss tid
(exempelvis 18 månader). Skälet för detta var oftast elevens låga ålder. Trots
detta har inga nya utredningar gjorts inom angiven tid. De intervjuade uppger
att dessa uppföljande utredningar inte hade någon tydlig ansvarig.
Utredningarna gjordes inom LSR och rektor förväntades följa upp dem.
Rektorerna hade dock inte tillgång till utredningarna och kände därför inte till
uppföljningsbehovet. De intervjuade uppger att de inte längre inkluderar
denna typ av skrivningar i utredningar. Exempelvis bedömer skolpsykologerna
numera att eleven, vid osäkerhet, inte har sådan utvecklingsstörning som
anges i lag och att de därmed inte tillhör målgruppen. Detta är i enlighet med
förvaltningens rutiner och Skolverkets allmänna råd.

Flera mindre avvikelser kopplat till annat modersmål

I åtta av åtta ärenden saknas modersmålslärares bedömning trots att eleven
har annat modersmål än svenska. Det saknas också i flera fall information om
tolk har använts när behov har funnits. De intervjuade uppger att tolk alltid
används om någon av vårdnadshavarna inte talar svenska. Vi ser det som
centralt att vårdnadshavarna, i likhet med ambitionen i de nuvarande
rutinerna, förstår vad ett beslut om mottagande innebär och vad det kan få för
framtida konsekvenser. Vi ser positivt på uppgiften att tolk används men anser
ändå att underlagen kan stärkas genom att inkludera modersmålslärares
perspektiv och/eller ange att tolk nyttjats.
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Utredning och beslut om målgruppstillhörighet

Viss osäkerhet kring medgivande från vårdnadshavare

För att en kommun ska kunna genomföra de utredningar som krävs samt
besluta om mottagande krävs medgivande från vårdnadshavarna. De
intervjuade beskriver att det har funnits historiska brister kopplat till
medgivande. I flera fall uppges att skriftliga medgivanden inte har inhämtats
vare sig innan utredningarna påbörjades eller efter det att utredningarna var
färdigställda. Det framgår också att vårdnadshavare inte per rutin har haft
möjlighet att yttra sig innan beslut om mottagande fattats. I de fall
medgivanden inhämtats har det inte heller alltid varit tydligt vad
vårdnadshavarna gett sitt medgivande till. Detta har medfört att
vårdnadshavare i vissa fall har återtagit sina medgivanden.

Stickprovet visar inga indikationer på brister kring detta. I de flesta fall finns
protokoll över möten med vårdnadshavare där det tydligt framgår vilken
information som förmedlats. Eftersom det är svårt att tolka vad någon förstått
i en historisk kontext har vi i stickprovet valt att anta en mer återhållsam
ansats till frågan om medgivande. Vi har därför utgått från att vårdnadshavare
som ansöker om plats till grundsärskola är införstådda med dess innebörd,
vilket skett i samtliga fall.
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• Processen för skolplacering medför svårigheter inom 
grundsärskolan

Intervjupersonerna beskriver att elever som skulle tas emot i grundsärskolan
tidigare blev anvisade en skola. Enligt uppgift skedde viss dialog med
vårdnadshavare men vare sig vårdnadshavare eller rektorer hade något större
inflytande eller beslutsmandat i processen.

Av gällande rutin för mottagande av elev i grundsärskolan framgår att
vårdnadshavarna ska göra ett skolval där de anger önskemål om skolplacering.
Skolvalsblanketten ska sedan skickas till rektorn för den önskade enheten.
Förfarandet vid val av grundsärskola skiljer sig från skolvalet till grundskolan
där hantering och beslut om tilldelning av skolplats sker centralt och
kommuniceras genom en e-tjänst. Vid ansökan om placering i grundsärskola
tar rektor emot ansökan och fattar beslut om skolplacering.

Flera intervjupersoner upplever att processen för skolplacering är otydlig och
medför svårigheter inom grundsärskolan. Svårigheterna härleds bland annat
till det fria skolvalet som enligt intervjuade medför mindre möjligheter till
diskussion och planering kring vilken enhet som har bäst förutsättningar att
möta eleven utifrån dennes behov vid givet tillfälle. Det framkommer även att
mottagande kan medföra organisatoriska utmaningar. Detta gäller framförallt
för elever som flyttar in eller är folkbokförda i annan kommun. Eftersom
skolans dimensionering utgår från den planerade elevgruppen och nya elever
kommer ”oplanerat” kan personella resurser saknas. Vissa intervjupersoner
lyfter att det ofta är viss ställtid innan skolan är redo, exempelvis för att de
behöver rekrytera ny personal.

EYs analys

Vi ser positivt på att vårdnadshavarnas inflytande har ökat i enlighet med
lagstiftarens ambitioner. Vi ser dock viss risk kopplat till att rektorerna inom
den önskade enheten ansvarar för att ta emot önskemål. Skälet till att Lund –
och i princip alla offentliga skolhuvudmän – har ett centralt skolval till
grundskolan är att säkerställa rättssäkerhet och likvärdighet. Vi ser risk för
bristande spårbarhet eftersom valet sker på blankett istället för i kommunens
e-tjänst på samma sätt som skolval till grundskolan.

Vi ser även viss risk kopplad till helhetssyn. Elever inom grundsärskolan har
enligt vår bild än mer heterogena behov än elever inom grundskolan.
Rektorerna lyfter därför skolvalsplaceringar i rektorsgruppen för att diskutera
om vilken enhet som har bäst förutsättningar att ta emot eleverna. För att öka
transparensen och tydliggöra att det är Lunds kommun som är övergripande
ansvarig bör kommunen, enligt vår mening, fundera kring om det ska vara den
enskilde rektorn som ska ansvara för att lyfta skolplaceringar eller om detta
bör skötas centralt.
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Uppföljning

• Uppmärksammade brister har föranlett en total 
kvalitetssäkring

Som framgått av bakgrundsbeskrivningen uppmärksammade förvaltningen
under 2019 att en elev inte tillhörde målgruppen. Eftersom detta inte bör
kunna ske kvalitetssäkrade förvaltningen samtliga underlag för elever i årskurs
nio. Kvalitetssäkringen medförde att sju elever skrevs ut. I vissa fall saknades
ett tydligt medgivande från vårdnadshavarna. I andra fall bedömdes eleven
inte ha en utvecklingsstörning.

EYs analys

Vår erfarenhet är att många kommuner haft liknande situationer, särskilt
avseende elever som mottogs under ikraftträdandet och övergångstiden för
2010 års skollag. En skillnad jämfört med 1985 års skollag är att det tidigare
var möjligt för elever med autism eller autismliknande tillstånd att tas emot i
grundsärskolan. I och med att den nuvarande skollagen smalnade av
målgruppsdefinitionen för grundsärskolan hade många kommuner elever som
mottagits på korrekta grunder, men som efter 2010 inte längre ansågs tillhöra
målgruppen.

Oavsett orsaker till felaktiga skolformsutredningar anser vi att det är en brist
att vissa elevärenden – historiskt – inte hanterats korrekt. Detta utifrån
lagstiftning gällande förfarandet, men också utifrån skollagens inledande
bestämmelser om att särskild hänsyn ska tas till barnets bästa. Vi kan
samtidigt konstatera att förvaltningen vid uppmärksammade brister agerade
och kvalitetssäkrade samtliga ärenden. Vi ser positivt på att förvaltningen
gjorde nya utredningar för samtliga elever. Vi menar att det är sannolikt att
kommunen avhjälpt historiska brister.

• Rektors ansvarar för uppföljning har förtydligats

Enligt uppgift skulle elever inom grundsärskolan tidigare följas upp på ett
samlat sätt vid tre tillfällen: i årskurs 3, 5 och 8. Uppföljningen hanterades i
huvudsak av LSR. Utredningar som gjordes av skolpersonal skickades till LSR
för sammanvägd bedömning. Flera intervjuade menar att detta bidrog till viss
otydlighet över vem som var ytterst ansvarig för eleven och dennes
skolplacering vid en skolenhet.

I nuvarande arbetssätt ska eleverna följas upp löpande inom den ordinarie
uppföljningen som görs för alla elever. Intervjupersonerna beskriver att det
numera är tydligt att rektor ansvarar för uppföljningen av sina elever. I de nya
rutinerna framgår exempelvis att en rektor som får indikationer på att en elev
inte tillhör målgruppen omedelbart ska informera delegaten samt påbörja ny
utredning. En skillnad från tidigare är att rektor numera har tillgång till elevers
utredningar via ärendehanteringssystemet, vilket samtliga intervjuade ser som
positivt.

EYs analys

Vår bild är att en uppföljning av elever som hanteras av olika funktioner
medför risker för bristande samsyn eller helhetssyn. Vi ser därför positivt på
att rektors ansvar har förtydligats och att uppföljningen av
målgruppstillhörighet inte hanteras som ett separat spår i förhållande till
annan uppföljning av elevernas progression.
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Avslut av grundsärskola

Sida 18

• Samverkan mellan berörda förvaltningar är personbunden

Avslut av grundsärskola innebär vanligen en övergång till gymnasiesärskola.
Sedan 2019 fattas beslut om mottagande i gymnasiesärskola av delegat inom
utbildningsförvaltningen. Tidigare fattades besluten av delegat inom barn- och
skolförvaltningen trots att detta inte var i enlighet med gällande
delegationsordning.

Inför beslut granskar berörda professioner inom gymnasiesärskolans
elevhälsoteam tidigare utredning och beslut om målgruppstillhörighet. Om de
anser att den tidigare utredningen har brister begärs komplettering.
Intervjuade vid utbildningsförvaltningen lyfter fram vikten av att de båda
nämndernas delegater har samsyn kring utredningarnas genomförande och
dokumentation. Det har förekommit att utbildningsnämndens delegat inte
ansett sig kunna fatta beslut utifrån de utredningar som förelegat och
efterfrågat kompletteringar. Detta har rört pedagogiska, sociala och
psykologiska bedömningar.

Berörda förvaltningar beskriver att samverkan mellan involverade funktioner
generellt är god. Det framkommer dock att samverkan till stora delar bygger
på personliga relationer snarare än strukturerade samverkansformer. Därmed
noteras en sårbarhet i strukturerna och att samverkan sker mellan nivåer som
inte har samma beslutsmandat. Det saknas även skriftliga rutiner för
samverkan förvaltningarna emellan. Barn- och skolförvaltningens rutin
innefattar inte övergång från grundsärskola till gymnasiesärskola.

Utbildningsförvaltningen ser positivt på barn- och skolförvaltningens
utvecklingsarbete och framhåller att underlagens kvalitet generellt har
förbättrats. Detta innebär att färre utredningar har behövt kompletteras inför
läsåret 2021-2022 i jämförelse med läsåret 2020-2021.

EYs analys

Vi ser positivt på att beslutsmandat avseende mottagande i
gymnasiesärskolan har förtydligats. Enligt vår mening bidrar detta till ökad
rättssäkerhet.

Vi kan konstatera att det delvis finns olika bilder mellan förvaltningarna
avseende utredningarnas innehåll och struktur. Enligt vår uppfattning kan
detta förklaras av att utredningar inför mottagande i grundsärskola ska
klargöra om eleven bedöms kunna uppnå kunskapskraven i grundskolan och
inte utifrån gymnasieskolans kunskapskrav. Eftersom elever ständigt utvecklas
kan det därför bli nödvändigt med nya bedömningar avseende förutsättningar
att uppnå kunskapskraven i gymnasieskolan inför en eventuell övergång till
gymnasiesärskola.

Vi anser att det finns utmaningar med nuvarande ansvarsfördelning ur ett
kommunalrättsligt perspektiv. Enligt kommunens reglemente är
utbildningsnämnden ansvarig för gymnasiesärskolan. Av detta följer ansvar
för att elever tas emot i gymnasiesärskolan på korrekta grunder.
Utbildningsnämnden kan dock inte ensidigt uppdra åt barn- och skolnämnden
att fullgöra utredningsskyldigheten inför beslut mottagande. Enligt skollagen
är det hemkommunen som ansvarar för att pröva om eleven tillhör
målgruppen. Eftersom eleven befinner sig i barn- och skolnämndens
verksamhet kan det av praktiska skäl (och utifrån barnets bästa) därför vara
fördelaktigt att utredningarna genomförs av den som känner eleven bäst.
Eftersom det finns tveksamheter i nuvarande ansvarsfördelning anser vi att
nämnderna genom avtal eller motsvarande bör formalisera ansvar och
gränsdragningar. Vidare anser vi att de båda förvaltningarna bör införa en mer
strukturerad samverkan för att säkerställa samsyn.



Avslut av grundsärskola
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• Det krävs framförhållning i processen inför elevers övergång
till gymnasiesärskola

Något som lyfts som särskilt angeläget i utveckling av samverkan är
framförhållning i processen inför elevers övergång från grundsärskola till
gymnasiesärskola.

På individnivå åsyftas det löpande arbetet med uppföljning och säkerställande
av målgruppstillhörighet och att barn- och skolförvaltningen, innan detta är
fullt implementerat, fortsätter sitt pågående arbete med att kvalitetssäkra
underlagen för elever i årskurs åtta. På övergripande nivå åsyftas att dialoger
kring vilka behov som finns bland elever inom grundsärskolan och som väntas
söka gymnasiesärskola i kommunen sker på ett tidigare stadium än nu.

EYs analys

För att säkerställa en rimlig arbetsbelastning, framförallt för elevhälsans
personal, behöver förvaltningen öka framförhållningen inför elevers avslut av
grundsärskola. Vi menar att etablerade strukturer för en mer systematisk
samverkan kan bidra till att stärka framförhållningen.

• Oklar hantering vid överlämning av handlingar

Av intervjuer framgår det att förvaltningarna har olika syn på om det krävs
samtycke från vårdnadshavare för överlämning av handlingar i samband med
ansökan. Det framhålls å ena sidan att handlingarna utgör en självklar del av
ansökan och därmed ska överlämnas. Det framhålls å andra sidan att det inte
finns någon sekretessbrytande bestämmelse för denna överlämning och att
samtycke krävs.

EYs analys

Vi anser att kommunen behöver stärka rättssäkerheten genom att klargöra de
juridiska förutsättningarna för att överlämna handlingar mellan förvaltningar.
Detta kan med fördel även inkluderas i rutinbeskrivningar eller på eventuell
ansökningsblankett.



01 Introduktion

02 Genomlysning

03 Slutsats och rekommendationer

04 Bilagor



Mottagningsprocessen har förbättrats

Sammanfattning och slutsats

Vårt uppdrag har varit att genomlysa barn- och skolförvaltningens process inför beslut om
mottagande i grundsärskola. Vår sammanfattande slutsats är att det har skett en
betydande positiv utveckling av processen i sin helhet. Roller och ansvar har förtydligats,
utredningar har förbättrats och uppföljningen har stärkts. Det har skapats förutsättningar
för rektorer att bättre följa eleverna de har ansvar för och en förändrad organisering
skapar bättre förutsättningar för en likvärdig utbildning.

Enligt vår mening kan arbetet utvecklas ytterligare. Eftersom förvaltningens
förändringsarbete är en levande process är våra rekommendationer framåtsyftande.

Vi har identifierat tre områden där arbetet kan stärkas ytterligare:

1. Styrning och ledning

2. Kunskap och kompetens

3. Samverkan

Vi beskriver respektive utvecklingsområde på nästföljande sidor samt rekommendationer
för att stärka arbetet.
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Stärk styrning och ledning

Beskrivning

Det är ett utvecklingsområde att tillse fortsatt implementering och förankring av
gällande rutin. Utvecklingsområdet är särskilt angeläget för att säkerställa att den
reviderade och förbättrade hanteringen inte är personbunden. Följsamhet till
gällande rutin utgör enligt vår mening en grund för att fortsätta utveckla och säkra
kvalitet i mottagandeprocessen.

Delar som framkommit i genomlysningen tangerar processer i förvaltningens
övergripande styrning och ledning, såsom resursfördelning, hantering av fritt
skolval och beslut om skolplacering. Vi har fått information om att
utvecklingsarbeten är pågående och vill framhålla vikten av att beakta
grundsärskolan i dessa processer.

Rekommendationer

► Implementera rutinerna för mottagande av elev i grundsärskolan på samtliga
enheter.

► Tillse att uppföljning av följsamhet till gällande rutin ingår som en del i
förvaltningens systematiska kvalitetsarbete.

► Tydliggör rutiner för hantering av skolvalsprocessen inom grundsärskolan.

► Beakta grundsärskolan och dess förutsättningar i förvaltningens strategiska
utvecklingsarbeten.
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Säkerställ kunskap och kompetens

Beskrivning

En utmaning består i att säkerställa tillräcklig kunskap och kompetens hos dem som
genomför bedömningar i utredning av målgruppstillhörighet. Kompetensutveckling
kan ske genom exempelvis utbildning, övning och forum för kollegialt lärande.

Genomlysningen visar att kompetenshöjning sker på olika sätt inom verksamheten
och att resurser för att utreda och säkerställa målgruppstillhörighet organiseras på
olika sätt. Vi anser det inte ligga inom ramen för vårt uppdrag att lämna förslag på
intern organisering eller fördelning av resurser, men vill påtala behovet av att
uppmärksamma olika sätt att hantera detta och lära av goda exempel.

Det observeras en risk utifrån att kunskapen kring grundsärskola som skolform är
lägre vid förskole- och grundskoleenheter som inte är samorganiserade med
grundsärskoleenheter. Därmed kan grundsärskola ses som en utvidgning av särskilt
stöd och pedagogiska bedömningar bli missvisande. Det är av vikt att beakta risken
vid bedömning av underlag och tillse kompetensutveckling till dem som berörs.

Rekommendationer

► Tillse kompetensutveckling för ansvariga funktioner.

► Sprid goda exempel inom förvaltningen.

► Erbjud utbildningsinsatser kring skolformen grundsärskola.
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Utveckla samverkan

Beskrivning

Genomlysningen visar på behov av utvecklad samverkan mellan professioner inom
förvaltningen samt mellan barn- och skolförvaltningen och
utbildningsförvaltningen. I förvaltningens interna samverkan vill vi framhålla att
kollegialt lärande lyfts som en framgångsfaktor i genomlysningen och något att
bygga vidare på. Det finns fortfarande osäkerhetsfaktorer kring kvalitet på underlag
och huruvida dessa genomförs och dokumenteras på lika sätt. Därmed ser vi det
som ett fortsatt utvecklingsområde att finna samverkansytor mellan professioner
som har lika uppdrag.

Uppföljning och säkerställande av målgruppstillhörighet i barn- och
skolförvaltningens process för mottagande i grundsärskola påverkar i hög grad
utbildningsförvaltningens mottagandeprocess. Det är ett utvecklingsområde att
tillse en strukturerad samverkan mellan förvaltningarna. I arbetet med att ta fram
rutiner för detta vill vi framhålla ansvarsförhållanden, bedömningars kvalitet och
struktur, tidsaspekter och överlämnande av underlag som särskilt angeläget att
beakta.

Rekommendationer

► Skapa forum för intern samverkan/utbyte av erfarenhet mellan professioner
som ansvarar för bedömningar i utredning om målgruppstillhörighet.

► Tydliggör vilken förvaltning som ansvarar för utredningar inför mottagande i
gymnasiesärskola.

► Upprätta skriftliga rutiner för samverkan med utbildningsförvaltningen.

► Beakta särskilt tidsaspekter och överlämning av handlingar i rutinerna.
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Bilaga 1 - Källförteckning

Dokumentation

Intern dokumentation

• Rutin för mottagande av elev i grundsärskolan i Lunds kommun (2020-
05-08)

• Rutin för mottagande av elev i grundsärskolan i Lunds kommun 
(reviderad 2021-05-31)

• Riktlinjer och rutiner för ansökan om mottagande i grundsärskolan 
(2017-10-18)

• Mall och stödmaterial för pedagogisk bedömning inför mottagande i 
grundsärskolan för barn som går i förskola och förskoleklass (2020).

• Mall och stödmaterial för social bedömning inför mottagande i 
grundsärskola (2020)

Extern dokumentation

• Skolverkets allmänna råd med kommentarer. Mottagande i grundsärskola 
och gymnasiesärskola samt urval till gymnasiesärskolans nationella 
program.

• Skollagen (2010:800)

Intervjuer

Barn- och skolförvaltningen

• Skoldirektör

• Verksamhetschef för grundskoleverksamheten

• Kvalitets- och myndighetschef

• Förvaltningsjurist

• Nuvarande och tidigare delegat för beslut om mottagande i 
grundsärskola

• Urval av rektorer (grundsärskola)

• Urval av skolläkare

• Urval av skolpsykologer

• Urval av specialpedagoger

• Urval av kuratorer/socionomer

Utbildningsförvaltningen

• Antagningschef

• Delegat för beslut om mottagande i gymnasiesärskola (tillika rektor 
gymnasiesärskola)

• Studie- och yrkesvägledare gymnasiesärskola

Vi har vid upprepade tillfällen sökt kontakt med en av de tidigare 
skoldirektörerna och tidigare chef för LSR (tillika delegat förbeslut om 
mottagande i grundsärskola). Personerna har inte gått att nå.
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Bilaga 2 – Kontrollpunkter till stickprov

Pedagogisk utredning

• Utredning finns

• Utredning indikerar att eleven tillhör grundsärskolans målgrupp

• Framgår om utredning ska/bör följas upp vid tveksamheter

• Samråd har skett med vårdnadshavare

• Pedagogisk bedömning har genomförts av legitimerad lärare med 
specialpedagogisk kompetens, speciallärare eller specialpedagog

• Pedagogisk bedömning är inte äldre än tre månader vid beslut

Psykologisk utredning

• Utredning finns

• Utredning indikerar att eleven tillhör grundsärskolans målgrupp

• Framgår om utredning ska/bör följas upp vid tveksamheter

• Samråd har skett med vårdnadshavare

• Pedagogisk bedömning har genomförts av legitimerad psykolog

• Pedagogisk bedömning är inte äldre än 18 månader vid beslut

Medicinsk

• Utredning finns

• Utredning indikerar att eleven tillhör grundsärskolans målgrupp

• Framgår om utredning ska/bör följas upp vid tveksamheter

• Samråd har skett med vårdnadshavare

• Pedagogisk bedömning har genomförts av legitimerad läkare

• Pedagogisk bedömning är inte äldre än tolv månader vid beslut

Social utredning

• Utredning finns

• Utredning indikerar att eleven tillhör grundsärskolans målgrupp

• Framgår om utredning ska/bör följas upp vid tveksamheter

• Samråd har skett med vårdnadshavare

• Pedagogisk bedömning har genomförts av kurator eller motsvarande

• Pedagogisk bedömning är inte äldre än sex månader vid beslut

Formalia kring beslut

• Slutlig bedömning tar hänsyn till om eleven bedöms läsa ämnen eller 
ämnesområden

• Beslutsdatum framgår

• Vårdnadshavare har gett sina medgivande till utredningar

• Eventuella tveksamheter har följts upp

Övrigt

• Övriga iakttagelser av intresse
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EY | Assurance | Tax | Transactions | Consulting 

Om EY

EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, 
transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till 
att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i 
ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter 
utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. 
Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet 
fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi 
verkar i.

EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera 
medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag 
utgör en egen juridisk person.

© 2021 Ernst & Young AB. 
All Rights Reserved. 
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