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Remissvar: SOU 2022:34 I mål – vägar vidare för att fler unga 
ska nå målen med sin gymnasieutbildning 

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå åtgärder för att fler unga ska nå målen 
med sin gymnasieutbildning, antingen i gymnasieskolan eller i Komvux. Uppdraget 
har bestått av två huvudområden. Det första av dessa handlar om användningen av 
sammanhållna yrkesutbildningar, s.k. yrkespaket, på introduktionsprogram. Det 
andra huvudområdet rör övergången till Komvux och hur den kan underlättas för 
elever som inte når målen med sin utbildning i gymnasieskolan. 

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden instämmer i förslaget att utveckla 
användningen av yrkespaket på introduktionsprogram: 

• Det ska införas en definition i skollagen av sammanhållna yrkesutbildningar 
(yrkespaket) som kan tillämpas för utbildning på introduktionsprogram. 
Minsta omfattning av det arbetsplatsförlagda lärandet ska föreskrivas. 

• Ansvaret för de lokala programråden ska utvidgas så att samverkan mellan 
skola och arbetsliv även ska omfatta yrkesutbildning som anordnas på 
introduktionsprogram och i gymnasiesärskolan. 

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden instämmer i förslaget att underlätta 
övergången till komvux: 

• Det ska införas en skyldighet i skollagen att erbjuda elever som lämnar 
gymnasieskolan utan att ha nått examen och samtliga elever som lämnar 
gymnasiesärskolan ett avslutande vägledningssamtal. 
Gymnasieförordningen ska ange vilken information som eleven ska få vid ett 
vägledande avslutningsamtal. 

• Bestämmelsen om undantag från behörighetskraven, som möjliggör att 
yngre elever tas emot i Komvux, ska justeras samt föras upp från förordning 
om vuxenutbildning till skollag. 

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden instämmer i förslaget att fler unga 
ska nå målen med sin gymnasieutbildning.  

• Bestämmelserna i skollagen om tillgång till vägledning ska tydliggöras. Det 
ska framgå att elever ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledning, att 
arbetet med studie- och yrkesvägledning ska bedrivas på individ-, grupp- 
och skolenhetsnivå samt ske i samverkan med lärare och övrig personal. 
Det ska även tydliggöras att studie- och yrkesvägledningen ska vara en del 
av skolans systematiska kvalitetsarbete. 
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• Det ska framgå av gymnasieförordningen att beslut om förlängd 
undervisning ska fattas inom ett åtgärdsprogram. Förlängd undervisning är 
en åtgärd som utgör särskilt stöd eftersom det krävs en pedagogisk 
bedömning och eftersom åtgärden kan vara varaktig och omfattande. 
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