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

 

Remiss från Utbildningsdepartementet 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande. 

Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i 

stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

Sammanfattning 

I promemorian 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. 

 

I promemorian behandlas enbart följdändringar med anledning av 

de ändringar i skollagen som riksdagen beslutat om. 

 

Stadsledningskontoret kan konstatera att i Förslag till lag om 

ändring i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på 

gymnasial nivå föreslås skrivningen ”den särskilda utbildningen för 

vuxna” i 1 § 1st. punkt 2c, 2 § 1st. punkt 2c samt 3 § 2st. punkt c. 

Dessa skrivningar behöver justeras i linje med de föreslagna 

namnändringarna. I övrigt har stadsledningskontoret inga 

synpunkter på föreslagna ändringar. 

Bakgrund 

Utbildningsdepartementet har remitterat promemorian 

Följdändringar med anledning av nya namn på skolformerna för 

elever med intellektuell funktionsnedsättning till Stockholms stad. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts inom stadsledningskontorets avdelning för 

kvalitet och säkerhet. 

Handläggare 
Martin Hofmeijer 
Telefon: 0850829458 

Till 
Kommunstyrelsen 

Stadsledningskontoret 
Avdelningen för kvalitet och säkerhet 

Tjänsteutlåtande 

Dnr KS 2022/1036 

2022-12-12 

 
 
Kungsklippan 6 

112 25 Stockholm  
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Ärendet 

I promemorian 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. 

 

I promemorian behandlas enbart följdändringar med anledning av 

de ändringar i skollagen som riksdagen beslutat om. 

Stadsledningskontorets synpunkter och förslag 

Stadsledningskontoret kan konstatera att i Förslag till lag om 

ändring i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på 

gymnasial nivå föreslås skrivningen ”den särskilda utbildningen för 

vuxna” i 1 § 1st. punkt 2c, 2 § 1st. punkt 2c samt 3 § 2st. punkt c. 

Dessa skrivningar behöver justeras i linje med de föreslagna 

namnändringarna. I övrigt har stadsledningskontoret inga 

synpunkter på föreslagna ändringar. 

 

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 

remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i 

stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

 

 

Fredrik Jurdell  Jonas Lauri 

Stadsdirektör  Tf. avdelningschef 
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