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Remiss av promemoria Följdändringar med anledning av nya 
namn på skolformerna för elever med intellektuell 
funktionsnedsättning 

 

Beslut 
Förskolenämnden tillstyrker förvaltningens förslag till yttrande rörande 

promemorian Följdändringar med anledning av nya namn på skolformerna för 

elever med intellektuell funktionsnedsättning, U2022/03098. 

 

Skäl till beslutet 
I promemorian Följdändringar med anledning av nya namn på skolformerna för 

elever med intellektuell funktionsnedsättning, U2022/03098 lämnas förslag till 

ändringar i ett antal lagar med anledning av ändringar i skollagen (2010:800) som 

träder i kraft den 2 juli 2023. Ändringarna består i att namnen grundsärskolan, 

gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på 

grundläggande nivå respektive gymnasial nivå ersätts med namnen anpassad 

grundskola, anpassad gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning som 

anpassad utbildning på grundläggande nivå respektive på gymnasial nivå. 

Huddinge kommun har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian. 

Kommunstyrelsen har remitterat yttrandet till grundskolenämnden, som ansvarar 

för att avlämna ett svar, samt till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. 

Remissen ska besvaras senast den 27 december 2022. Yttrandet har samberetts 

mellan barn- och utbildningsförvaltningen och gymnasie- och 

arbetsmarknadsförvaltningen. 

Förslag till yttrande 
Huddinge kommun tillstyrker föreslagna ändringar i de aktuella lagrummen och 

efterlyser också att ändringar även i relevanta förordningar skyndsamt kommer till 

stånd. Med avseende på konsekvenser för kommunerna, kan bedömningen att 

ändringarna inte medför några ekonomiska konsekvenser ifrågasättas. Samma 

bedömning har också gjorts i prop. 2021/22:162, s. 150 beträffande skolformernas 

ursprungliga namnbyten. Ändringar i IT-system, rutiner, blanketter, formulär och 

informationsmaterial som behöver göras till följd av ändrade benämningar på 

något så grundläggande som skolformer kan dock inte antas tillkomma utan 
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kostnad för kommuner och huvudmän. Resultatet av en sådan bedömning blir 

alternativkostnader i form av minskade möjligheter till annan 

verksamhetsutveckling. Om bedömningar av denna art görs konsekvent, riskerar 

därför sådan utveckling att försvåras och utarmas. Stegvisa terminologiska 

förändringar i skollag och läroplaner vad gäller grundläggande begrepp, så som 

skett med viss kontinuitet på senare tid, skapar en kontinuerlig administrativ börda 

som inte är obetydlig. Huddinge kommun anser att detta bör hållas i åtanke. 

 

Johan Skofteröd 

Utbildningsdirektör 

 

Beslutet delges 
Kommunstyrelsen 

Förskolenämnden 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

 

Beslutet är fattat enligt förskolenämndens delegationsordning punkt A 20. 
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