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U2022/02457 

Beslut 

Borås Stad tillstyrker remissen med bifogat yttrande avseende betänkandet I 

mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning 

(SOU 2022:34).  

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad tillstyrker remissen med följande yttrande: 

 

För att utveckla användningen av yrkespaket på introduktionsprogram 

Borås Stad vill framhålla att en översyn av sammanhållen yrkesutbildning på 

introduktionsprogrammen är viktig. Utredningens förslag i dessa delar täcker de 

behov på området som föreligger. Emellertid vill Borås Stad påpeka vikten av 

att ett fortsatt utredande av tvåårig yrkesskola sker. Det behövs fler vägar ut på 

arbetsmarknaden och det är inte givet att yrkespaket inom 

introduktionsprogrammen täcker det behovet. Tillsammans med 

branschrepresentanter och erfarna pedagoger inom området kan en bättre 

utvecklad och anpassad lösning tas fram.  

 

För att underlätta övergången till komvux 

Borås Stad bedömer att de förslag som utredningen lämnar för att underlätta 

övergången till komvux är ändamålsenliga. Det är ofta en utmaning att se till att 

framförallt de elever som avbryter gymnasieskolan blir medvetna om 

möjligheterna som finns på komvux. Det kan också i vissa fall gagna elever att 

påbörja studier i komvux tidigare och att det är lämpligt att det blir tydligare hur 

övergång till komvux vid yngre åldrar kan tillämpas.  

Borås Stad har noterat att det finns ett utbrett behovet av stöd som liknar vissa 

funktioner inom gymnasieskolans elevhälsa för elever på komvux; såsom 

speciallärare, specialpedagog och kurator. Detta behov är särskilt uttalat hos 
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elever som inte har fullföljt sina gymnasiestudier. Borås Stad är därför positiv 

till att tillgången till stöd regleras tydligare för att stärka likvärdigheten och nå 

en högre måluppfyllelse. 

 

För att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning  

Borås stad är positiv till alla delar i förslaget. Det är tydligt att elever i dag får 

studie-och yrkesvägledning i olika omfattning varför en reglering är nödvändig. 

Vidare bör det tydligare framgå i studie- och yrkesvägledarnas råd och 

anvisningar vad och på vilket sätt elever i olika åldrar ska informeras. Det är 

viktigt med en likvärdighet och kompensatorisk tanke även i samband med 

studie- och yrkesvägledning.  

Förslaget att förlängd undervisning ska beslutas efter att ett åtgärdsprogram 

gjorts är riktig och logisk då ett så genomgripande beslut behöver omges av 

formella krav för att kvalitetssäkra besluten. 

En ökad flexibilitet för huvudman och skola avseende möjlighet till 

distansundervisning och samverkan med komvux välkomnas. Detta skulle 

skapa större möjlighet till att snabbare ge rätt stöd till rätt elev och därmed 

uppnå en högre måluppfyllelse.  
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