
 

 

 

Bodens kommun 
 

www.boden.se 
E-post 

utbildningsforvaltning@boden.se 
Organisationsnr 

212000-2767 

Postadress 

961 86 Boden 
 
 

Besöksadress 

 
 
 

Telefon 

0921-620 00 
 

 
Bankgiro 

600-7181 

 

 

 

Remissvar 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-10-03 
 

 

 

 
 

 

Utbildningsdepartementet 

 

 

 

 

Bodens kommuns yttrande gällande ”I mål – fler vägar 
för att fler unga ska nå målen med sin 
gymnasieutbildning” SOU 2022:34 

 

Bodens kommun ställer sig positiv till förslagen i utredningen I mål – vägar 

vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning, SOU 

2022:34. 

 

Bodens kommun ser dock behov av att tydliggöra och kvalitetssäkra 

yrkespaketens struktur, innehåll och kvalitet. Bodens kommun ser med oro 

på hur elever, branschen och samhället i övrigt kan ställa sig till utbildningen 

på yrkesintroduktion då huvudmän tillåts sätta samman egna varianter. 

Likvärdigheten i utbildningen förloras och möjligheterna att följa upp 

kvalitetsindikatorer blir mycket svårt. Bodens kommun vill även påtala att 

om yrkesintroduktionen görs sökbar från grundskolan kan det innebära att 

antalet obehöriga elever till gymnasieskolan ökar. Elever kan genom taktiska 

val se till att de inte blir behörig till ett nationellt program samtidigt som de 

har tillräckligt höga meritpoäng för att komma in på en utbildning inom 

yrkesintroduktion.   

 

Bodens kommun erbjuder redan idag elever ett avslutande väglednings-

samtal och instämmer därför i utredningens förslag. Bodens kommun ser 

även positivt på förslaget gällande tillgång till vägledning under utbildningen 

och förtydligandet i ansvarsfördelningen på området, att studie- och 

yrkesvägledning ska ske i samverkan med lärare och övrig personal. 

 

Bodens kommun instämmer i utredningens förslag gällande stärkt stöd och 

elevhälsa inom komvux. Frågor som bör besvaras i en sådan utredning är 

t.ex. vad är förebyggande och hälsofrämjande elevhälsa för vuxna och vilket 

ansvar har skolhuvudmännen respektive Regionerna för åtgärdande 

elevhälsa? Tillgång till specialpedagog och specialpedagogiska insatser bör 

vara en självklarhet inom komvux.  

 

Bodens kommun instämmer i utredningens bedömning gällande arbetet med 

stöd inom gymnasieskolan. Arbetet med stöd behöver kartläggas och 
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begreppet bör vidgas och även inrymma distansundervisning (utan 

föregående ansökan) i syfte att fler elever ska nå sin gymnasieexamen.  

 

Förslaget om att förlängd undervisning ska beslutas inom ett åtgärdsprogram 

bedömer Bodens kommun kommer ge positiva effekter på elevernas 

förutsättningar att nå målen med sina gymnasiestudier.  

 

Bodens kommun ser positivt på förslaget att Skolverket ska få i uppdrag att 

tydliggöra möjligheterna för att organisera s.k. samläsning mellan 

gymnasieskolan och komvux. Detta skulle innebära utökade möjligheter för 

eleverna att nå sin gymnasieexamen. Ytterligare ett sätt att öka andelen 

gymnasieelever som når examen är att tillåta samläsning av kurser om t.ex. 

särskilda skäl föreligger, inte enbart i de fall eleverna behöver läsa om en 

kurs. Om samläsning mellan gymnasieskolan och komvux ska tillåtas måste 

ersättningsfrågorna regleras.   

 

 

Johan Lund 

Ordförande Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden 

Bodens kommun 
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