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§ 100 Diarienummer UTN 2022/210 

Yttrande Remiss av SOU 2022:34 I mål – vägar vidare för att fler unga 

ska nå målen med sin gymnasieutbildning 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden lämnar följande yttrande över remissen:   

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom de förslag som föreslås för att 

utveckla användningen av yrkespaketen på introduktionsprogrammen. Det är viktigt att 

tydliggöra studievägar på introduktionsprogram och att detta blir en alternativ examen samt att 

examen kan byggas på efter gymnasiet. Samverkan mellan olika huvudmän är av stor vikt för att 

klara uppdraget då det är svårt att bereda plats för yrkespaketen i och med att det kan vara hög 

belastning på befintliga utbildningar.  

Vidare ställer sig nämnden positiv till remissens förslag att särskilt stöd i komvux kommer att 

erbjudas. Vid beslutet tas om att särskilt stöd ska erbjudas, är det av vikt att medel skjuts till.  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden stödjer de förslag till åtgärder som föreslås på sidan 

24 i remissen, för en likvärdig tillgång till studie- och yrkesvägledning samt möjligheter till 

flexibla stödåtgärder i slutet av gymnasieutbildningen.  

Nämnden anser att det är värdefullt att utveckla användandet av yrkespaket i stället för att införa 

en tvåårig yrkesskola och att dagens åldersgräns och behörighetskrav för komvux måste ses över. 

En ändrad åldersgräns kan medföra sömlösa övergångar mellan gymnasiet och komvux under 

och efter studietiden.  

Sammanfattningsvis anser utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att förslagen i remissen är 

relevanta men är tveksamma till att det räcker för att underlätta för eleven att slutföra sin 

gymnasieutbildning. Då vikten av att komma in på sitt förstahandsval till gymnasiet är 

förmodligen den största motivationsfaktorn.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsdepartementet har i utredning” I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen 

med sin gymnasieutbildning (SOU 2022:34)” föreslagit åtgärder för att fler unga ska nå målen 

med sin gymnasieutbildning, antingen i gymnasieskolan eller i kommunal vuxenutbildning 

(komvux).  

Utredningen ska:  
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• analysera och vid behov föreslå hur övergången till komvux kan underlättas för elever som inte 

fullföljer sitt introduktionsprogram eller annan utbildning i gymnasieskolan,  

• analysera hur yrkespaketen används inom introduktionsprogrammen och, om så bedöms 

lämpligt, föreslå hur användningen av yrkespaketen inom ett eller flera introduktionsprogram 

kan utvecklas för att skapa utbildningar av hög kvalitet och med hög relevans för 

arbetsmarknaden,  

• överväga och vid behov föreslå andra åtgärder för att fler ska nå målen med en utbildning i 

gymnasieskolan 

• lämna nödvändiga författningsförslag. 

 

Utbildning & Arbetsmarknad har av Utbildningsdepartement fått möjlighet att yttra sig över 

remissen. Yttrandet ska ha inkommit till Utbildningsdepartementet senast den 28 oktober 2022.  

 

Utbildning & Arbetsmarknad föreslår följande yttrande på remissen:  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom de förslag som föreslås för att 

utveckla användningen av yrkespaketen på introduktionsprogrammen. Det är viktigt att 

tydliggöra studievägar på introduktionsprogram och att detta blir en alternativ examen samt att 

examen kan byggas på efter gymnasiet. Samverkan mellan olika huvudmän är av stor vikt för att 

klara uppdraget då det är svårt att bereda plats för yrkespaketen i och med att det kan vara hög 

belastning på befintliga utbildningar.  

Vidare ställer sig nämnden positiv till remissens förslag att särskilt stöd i komvux kommer att 

erbjudas. Vid beslutet tas om att särskilt stöd ska erbjudas, är det av vikt att medel skjuts till.  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden stödjer de förslag till åtgärder som föreslås på sidan 

24 i remissen, för en likvärdig tillgång till studie- och yrkesvägledning samt möjligheter till 

flexibla stödåtgärder i slutet av gymnasieutbildningen.  

Nämnden anser att det är värdefullt att utveckla användandet av yrkespaket i stället för att införa 

en tvåårig yrkesskola och att dagens åldersgräns och behörighetskrav för komvux måste ses över. 

En ändrad åldersgräns kan medföra sömlösa övergångar mellan gymnasiet och komvux under 

och efter studietiden.  

Sammanfattningsvis anser utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att förslagen i remissen är 

relevanta men är tveksamma till att det räcker för att underlätta för eleven att slutföra sin 

gymnasieutbildning. Då vikten av att komma in på sitt förstahandsval till gymnasiet är 

förmodligen den största motivationsfaktorn.  
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Beslutsunderlag 

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

gymnasieutbildning 

Tjänsteskrivelse Svar Remiss I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin 

gymnasieutbildning 

UANAU § 75 Svar Remiss I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin 

gymnasieutbildning 

 

Beslutet ska skickas till 

Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet 
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