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Medborgaren föreslår att Södertälje kommun utvecklar och implementerar en handlingsplan för 

identifikation av och stöd för elever med särskild begåvning. Utbildningskontoret bedömer att 

det inte är eftersträvansvärt att ta fram planer eller riktlinjer för specifika grupper av elever i 

behov av stöd eller extra anpassningar. Rektor på varje skolenhet är ansvarig för att skolan 

möter varje enskild elevs behov utifrån den enskilda elevens förutsättningar. 

Utbildningskontoret föreslår därför att Utbildningsnämnden avslår medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget "Handlingsplan för identifikation av och stöd för särskilt begåvade elever" 

(Dnr: KS 18/302). 

Ärendet 
· 

har lämnat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige där hon föreslår 

kommunfullmäktige att utveckla och implementera en handlingsplan för identifikation av och 

stöd för elever med särskild begåvning. Förslaget har överlämnats till utbildningsnämnden för 

beredning och beslut. 

I skollagens första kapitel står det att barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de 

utvecklas så långt som möjligt. Rektor på varje skolenhet är ansvarig för att skolan möter varje 

enskild elevs behov utifrån den enskilda elevens förutsättningar. Undervisningen ska vara 

utformad på ett sådant sätt att alla elever får det stöd och den stimulans som de behöver för att 

ha möjlighet att lära och utvecklas. En elevgrupp med samma funktionsvariation behöver inte 

ha samma behov av stöd eller extra anpassning, det är därför inte eftersträvansvärt att 

formalisera identifikation och stödåtgärder i en handlingsplan som alla skolor ska följa. Genom 

undervisning och resultatuppföljning identifieras de elever som är i behov av extra anpassningar 

eller stöd, när skolan identifierat vilka behov en elev har formuleras åtgärder utifrån dessa. 

Huvudmannen har till ansvar att skolorna bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete som leder till 

ständiga förbättringar och att effektiva arbetssätt sprids. Huvudmannen följer upp hur skolorna 

arbetar med undervisning och resultatuppföljning och ska säkerställa att Södertäljes kommunala 
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