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§ 315  

 
Yttrande över betänkandet "I mål – vägar vidare för att fler unga 

ska nå målen med sin gymnasieutbildning" (SOU 2022:34) 
Ks/2022:340   612  

Sammanfattning 

Regeringen beslutade den 8 april 2021 att ge en särskild utredare i uppdrag att 

föreslå åtgärder för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning, an-

tingen i gymnasieskolan eller i kommunal vuxenutbildning (dir 2021:23). Ut-

redningen redovisades i juni 2022. Yttrandet ska vara Utbildningsdepartemen-

tet tillhanda senast den 28 oktober. 

Beslutsunderlag 

Betänkandet (SOU 2022:34) 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2022-09-19 § 97 med tillhö-

rande handlingar 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 
 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Andreas Perssons (S) yttrande 2022-10-13 med förslag till 

kommunstyrelsens beslut: 

− Yttrande överlämnas till Utbildningsdepartementet i enlighet med 

kommunalrådet Andreas Perssons (S) upprättade förslag.  

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2022-10-24 med förslag till 

kommunstyrelsens beslut:  

− Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Andreas Perssons (S) förslag 

till kommunens yttrande med följande tillägg: 

• Ersättningsfrågan måste vara utredd innan det införs att för-

längd undervisning ska utgöra särskilt stöd och att beslut ska 

fattas inom ett åtgärdsprogram. 

• De ekonomiska konsekvenserna av förslagen för kommunerna 

uppgår till drygt 40 miljoner kronor årligen (utvidgning av de 

lokala programråden och avslutande vägledningssamtal). Ut-

redningens beräkningar bedöms som rimliga. 

• Förslagen innebär en viss inskränkning av det kommunala 

självstyret men kan ses som proportionerliga i relation till in-

tentionerna med förslagen. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-10-25 

Yrkanden 

David Gerson (L) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas Perssons (S) förslag 

jämte följande tillägg: ” Lokala initiativ till yrkespaket inom introduktionspro-

grammet bör godkännas av Skolverket för att säkerställa önskvärd kvalitet och 

bli giltigt i hela landet.” 
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Kommunalrådet Andreas Persson (S) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas 

Sturessons (KD) tilläggsförslag och till David Gersons (L) tilläggsyrkande.  

Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yrkar bifall till David Gersons (L) 

tilläggsyrkande. 

Kommunalrådet Peter Jutterström (M), Kristian Aronsson (SD) och Thordis 

Samuelsson (V) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas Perssons (S) förslag 

samt till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) tilläggsförslag och till  

David Gersons (L) tilläggsyrkande. 

Kommunstyrelsens beslut 

− Yttrande överlämnas till Utbildningsdepartementet i enlighet med 

kommunalrådet Andreas Perssons (S) upprättade förslag med tillägg 

enligt ovan.  

 

 

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 

Beslutet expedieras till: 

Utbildningsdepartementet 

Uan 
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