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Yttrande till Skolverket över revideringen av det Allmänna rådet
med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
Beslut
1. Grundskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens
yttrande, daterat 2021-04-20, som sitt eget och överlämnar det till
Skolverket.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2014:40) om arbete med extra
anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram grundar sig i huvudsak på
bestämmelser i skollagen (2010:800). Sedan de nuvarande råden beslutades
har flera författningsändringar gjorts på området, till exempel införandet av
åtgärdsgarantin för tidiga insatser. Därutöver har det skett en ytterligare
utveckling av praxis från Skolväsendets överklagandenämnd samt
granskningar från Skolinspektionen på området. Med anledning av detta ser
Skolverket ett behov av att revidera och fastställa nya allmänna råd om
arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Flera av de
tidigare råden finns kvar men är omformulerade.
Skolverket har skickat förslaget på remiss och Västerås kommun är en av de
kommuner som fått möjlighet att svara på remissen. Remissvaret ska skickas
till Skolverket senast den 29 april.
Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat följande förslag till beslut:
1. Grundskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens
yttrande, daterat 2021-04-20, som sitt eget och överlämnar det till
Skolverket.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Yrkanden
Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag till
beslut med bifall från ordföranden själv, och att grundskolenämnden beslutar enligt
det.
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