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Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Dnr KS 2022-00495 

§ 184 Svar på remiss av SOU 2022:34  I mål - vägar 
vidare för att fler unga ska nå målen med sin 
gymnasieutbildning  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Förvaltningens synpunkter utgör Haninge kommuns remissvar. 

Sammanfattning av ärendet 

Haninge kommun har fått möjlighet att yttra sig över utredningen ”I 
mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin 
gymnasieutbildning” (SOU 2022:34).  

Ärendet har remitterats till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
som inkommit med svar. 

Yrkande 

Sven Gustafsson (M) meddelar att Moderaterna inte deltar i beslutet.  

Handlingar i ärendet 

- Ärendets tjänsteskrivelse 2022-09-22 

- Beslut gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

- Tjänsteskrivelse 2022-09-01, Svar på remiss om "I mål – vägar 
vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning" 
(SOU 2022:34) 

- Remiss; https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-
offentliga-utredningar/2022/06/sou-202234/  

 

Beslutet skickas till:  

Regeringskansliet 
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Svar på remiss av SOU 2022:34 I mål - vägar vidare 
för att fler unga ska nå målen med sin 
gymnasieutbildning 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Förvaltningens synpunkter utgör Haninge kommuns 
remissvar. 

Sammanfattning av ärendet  

Haninge kommun har fått möjlighet att yttra sig över utredningen ”I 
mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin 
gymnasieutbildning” (SOU 2022:34).  

Ärendet har remitterats till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
som inkommit med svar.  

Förvaltningens synpunkter och förslag 

Kommunstyrelseförvaltningen delar gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens synpunkter och har inget ytterligare att 
tillföra ärendet.  

Nämndens yttrande föreslås utgöra kommunens remissvar. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser. 

Underlag för beslut 

- Ärendets tjänsteskrivelse 2022-09-22 

- Beslut gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

- Tjänsteskrivelse 2022-09-01, Svar på remiss om "I mål – vägar 
vidare för att fler unga ska nå målen med sin 
gymnasieutbildning" (SOU 2022:34) 

- Remiss; https://www.regeringen.se/rattsliga-
dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/06/sou-
202234/  

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/06/sou-202234/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/06/sou-202234/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/06/sou-202234/
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 Avd. Samhällsplanering o ledn. 2022-09-22 KS 1.1.4 2022-
00495 

 

 Handläggare    

 Malin Westman    

     

 

 

Beslutet skickas till:  

Regeringskansliet 

__________ 

   

Magnus Gyllestad 
Kommundirektör 

 Annica Lempke 
Avdelningsdirektör 
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Svar på remiss om "I mål – vägar vidare för att fler 
unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning" 
(SOU 2022:34) 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att 

1.  Remissvaret godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.  

2.  Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet  

Haninge kommun har fått möjlighet att yttra sig över utredningen ”I 
mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin 
gymnasieutbildning” (SOU 2022:34).  

Utbildningsförvaltningen är positiv till utredningens förslag och 
lämnar över sina synpunkter till nämnden för godkännande.  

Ärendet 

För att fler elever ska nå målen med sin gymnasieutbildning föreslår 
utredningen nedanstående förslag. Förslagen och utredningen i sin 
helhet finns att läsa på regeringens hemsida: 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-
utredningar/2022/06/sou-202234/.  

För att utveckla användningen av yrkespaket på introduktionsprogram föreslår 
utredningen att: 

 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. 
 

För att underlätta övergången till komvux föreslår utredningen att: 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/06/sou-202234/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/06/sou-202234/
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 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 
avslutningssamtal. 

 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. 

För att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning föreslår utredningen 
dessutom att: 

 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. 

 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. 

Förvaltningens synpunkter och förslag 

Utbildningsförvaltningen är positiv till utredningens förslag, men 
önskar lyfta nedanstående synpunkter och att dessa tas i beaktandet i 
det fortsatta arbetet. 

- Förslaget att underlätta övergången mellan gymnasiet och 
vuxenutbildningen är positivt. Det skulle innebära ett närmare 
samarbete mellan gymnasieskolan och komvux särskilt inom 
studie- och yrkesvägledning vilket är bra för den enskilde 
individen. 

- Komvux behöver ha förutsättningar att ta emot ungdomar 
som kommer med många F-betyg från nationellt 
yrkesprogram, till exempel fordons- och 
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transportprogrammet. Kravet på samarbete mellan 
gymnasieskola och vuxenutbildning skulle kunna förtydligas 
ytterligare. Om en elev genomfört yrkesprogram på 
gymnasieskola i lärlingsform men saknar betyg i flera kurser, 
hur skulle samverkan kunna se ut då? 

- Nuvarande regelverk kring studiestöd från CSN behöver ses 
över om eleven är underårig och påbörjar studier på komvux. 
I övrigt är det bra att yngre elever ges möjlighet att påbörja 
studier på komvux. 

- Belastningen på gymnasiets studie- och yrkesvägledare ökar 
om förslagen går igenom. Som en konsekvens ökar även 
kostnaderna för skolorna och huvudmännen. 

- Bestämmelsen om undantag från behörighetskraven som 
enligt förslaget ska justeras borde innebära ökad likvärdighet 
mellan kommunerna, vilket är positivt.  Idag förekommer 
skillnader mellan kommunerna. 

- I Haninge har utbildningsförvaltningen påbörjat en viss 
satsning på elevhälsa och studiestöd för vuxenstuderande 
elever vilket märks av i form av positiva effekter på studierna.  
Förslaget som innebär satsningar på elevstödjande verksamhet 
på komvux är därför bra men innebär också högre kostnader 
för huvudmannen.  

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet föranleder inga ekonomiska konsekvenser.  

Underlag för beslut 

- Tjänsteskrivelse 2022-09-01, Svar på remiss om "I mål – vägar 
vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning" 
(SOU 2022:34) 

 
Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 

__________ 
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Henrik Lindh 
Förvaltningsdirektör 

 Torbjörn Segrell 
Kvalitets- och utvecklingschef 
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§ 60 Svar på remiss om "I mål - vägar vidare för att 
fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning" 
(SOU 2022:34) 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att 

1.  Remissvaret godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.  

2.  Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet 

Haninge kommun har fått möjlighet att yttra sig över utredningen ”I 
mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin 
gymnasieutbildning” (SOU 2022:34).  

Utbildningsförvaltningen är positiv till utredningens förslag och 
lämnar över sina synpunkter till nämnden för godkännande.  

Handlingar i ärendet 

- Tjänsteskrivelse 2022-09-01, Svar på remiss om "I mål – vägar 
vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning" 
(SOU 2022:34) 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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