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

sin gymnasieutbildning, SOU 2022:34 

(U2022/02457) 

 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors yttrande utgår från regeringens mål 

att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över 

samhällsutvecklingen samt från regeringens mål att förbättra villkoren för det civila 

samhället. 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ser positivt på de förslag 

som utredningen lämnar. MUCF bedömer att utredningens förslag kommer att bidra till 

att fler unga når målen med sin gymnasieutbildning, antingen i gymnasieskolan eller i 

komvux. MUCF har följande kommentarer till utredningens förslag. 

6.6.3 Förtydligande om åldersgränsen till komvux  

MUCF tillstyrker utredningens förslag om att bestämmelsen för undantag från 

behörighetskraven, som möjliggör för elever yngre än 20 år att tas emot i komvux, ska 

justeras samt föras upp från förordning till lag. Myndigheten bedömer att förslaget kan 

bidra till att stärka elevernas etablering på arbetsmarknaden. Förtydligandet som rör 

elevers övergång mellan gymnasieskola och komvux kan komma att minska de relativt 

stora skillnader som i dagsläget finns mellan kommuners tillämpning av åldersgränsen till 

komvux. 

6.6.4 Stärkt stöd i komvux  

MUCF ställer sig positiv till utredningens bedömning om att elevers rätt till stöd och 

elevhälsa i komvux behöver stärkas. Myndigheten bedömer att förslaget stärker elevers 

rättigheter till anpassning och stöd i undervisningen. 

I detta ärende har generaldirektör Lena Nyberg beslutat. Utredaren Heli Villanen har 

varit föredragande. Senioranalytiker Tiina Ekman har deltagit i den slutliga beredningen 

av ärendet. 
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