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Yttrande till remiss - Följdändringar med anledning av 
nya namn på skolformerna för elever med intellektuell 
funktionsnedsättning 
Barn- och utbildningsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över 

Utbildningsdepartementets promemoria Följdändringar med anledning av 

nya namn på skolformerna för elever med intellektuell funktionsnedsättning, 

U2022/03098. Promemorian föreslår ett flertal lagändringar med anledning 

av ändringar i skollagen (2010:800) som träder i kraft den 2 juli 2023. 

Ändringarna i Skollagen avser namnen på grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan som byter namn till anpassad grundskola och anpassad 

gymnasieskola. Dessutom byter kommunal vuxenutbildning som särskild 

utbildning på grundläggande nivå respektive gymnasial nivå namn till 

kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på grundläggande nivå 

respektive på gymnasial nivå. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 

juli 2023. 

 

Ändringarna i de nio lagarna som lyfts fram i Utbildningsdepartementets 

promemoria rör endast korrigeringar av skolformernas namn. Barn- och 

utbildningsnämnden kommer inte nämnvärt beröras av namnändringarna i 

dessa lagar. Barn- och utbildningsnämnden är väl medveten om skälen till 

lagändringen i Skollagen och anser att lagändringarna som föreslås är en 

naturlig följd av det. Därför är barn- och utbildningsnämnden positiv till 

promemorian. 

 

Skollagen kap 3 § 12 innehåller bestämmelser kring anpassad studiegång. 

Barn- och utbildningsnämnden finner det önskvärt att en översyn och 

ändring av detta begrepp sker. Bibehålls begreppet ”anpassad studiegång” 

riskerar det ge utrymme till missförstånd, eftersom det är oklart vad som är 

skillnaden på en elev som går anpassad grundskola/anpassad gymnasieskola 

respektive en elev som har beslut om anpassad studiegång. 

 
 

Marita Nilsson 
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