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Remiss av betänkandet I mål – vägar vidare för att fler 

unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning, SOU 

2022 34 
 

Region Skåne har, i egenskap av remissinstans och regionalt utvecklingsansvarig 

(RUA), med intresse tagit del av betänkandet I mål – vägar vidare för att fler 

unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning (SOU 2022:34) och lämnar 

härmed följande remissvar. 

Övergripande kommentarer 
Den problembild som utredningen beskriver delas i stor utsträckning också av 

Region Skåne. En inte oansenlig del av utredningens tankar föreslås utredas 

vidare av berörda myndigheter (framför allt Skolverket), vilket gör att många 

förändringar som skulle kunna förbättra genomströmningen av elever på 

gymnasieskolan, ytterligare kommer fördröjas alternativt genomföras genom 

riktlinjer från ansvarig myndighet. Region Skåne beklagar att utredningen lämnar 

så få konkreta förslag att ta ställning till och att konsekvensen av detta blir 

fördröjda regelförändringar. 

De förslag till författningsändringar som utredningen trots allt framför är rimliga 

utifrån utredningens direktiv och samtliga förslag till ändringar (kapitel 1 

Författningsförslag) tillstyrkes därför. Region Skåne anför dock att utredningen 

kunnat gå mer på djupet rörande konsekvensanalys på de förslag som rör 

yrkespaket och dess utformning. Exempelvis är det fortsatt otydligt hur nationella 

jämförelser och kvalitetssäkring ska kunna genomföras mellan olika huvudmän.  

Kommentarer på väsentliga delar av utredningens förslag 

 

De kommentarer som anförs i nedanstående stycke härrör från betänkandets 

kapitel: 

5.6.1 Yrkespaketens roll i gymnasieskolan behöver förtydligas 

5.6.2 Framtagande och förvaltning av yrkespaketen 

5.6.3 Åtgärder för att öka kunskapen om yrkespaket 

5.6.4 Definition av yrkespaket på introduktionsprogram 

5.6.5 Ökad tydlighet kring dokumentation och bättre förutsättningar för 
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uppföljning 

5.6.6 Yrkesutbildning på introduktionsprogram och i gymnasiesärskolan ska 

ingå i samverkan i lokala programråd 

5.6.7 Ytterligare reglering av introduktionsprogrammen bör utredas 

5.6.8 Hur utredningens förslag och bedömningar förhåller sig till riksdagens 

tillkännagivande om tvåårig yrkesskola 

 

Region Skåne delar i allt väsentligt utredningens bedömningar enligt ovan. Det 

är av största vikt att förvaltningen av yrkespaketen genomförs på ett sätt så att 

nationella jämförelser mellan huvudmän och långsiktiga uppföljningar av 

individers ställning på arbetsmarknaden möjliggörs. Genom en tydligare 

definition och förvaltning minskar därmed också behovet av alternativa 

skolformer. 

De kommentarer som anförs i nedanstående stycke härrör från betänkandets 

kapitel: 

6.6.1 Skyldighet att erbjuda avslutande vägledningssamtal 

6.6.2 Översyn av läroplaner och stöd till huvudmän gällande samverkan 

6.6.3 Förtydligande om åldersgränsen till komvux 

6.6.4 Stärkt stöd i komvux 

6.6.5 Behov av utredning av åldersgränsen för det kommunala 

aktivitetsansvaret 

 

Region Skåne delar utredningens bedömning i de delar som anförs här ovan. 

Komvux har utvecklats och förändrats de senaste åren. Det är den skolform som 

har störts volymer (med sfi) och därmed en potentiellt stor påverkan på den 

långsiktiga kompetensförsörjningen i en region. Att möjliggöra för fler att 

genomgå en yrkesutbildning samt öka stödet och därmed förutsättningarna för 

fler att klara en utbildning är välkommet. Det är dock viktigt att eventuella 

förändringar av kommunalt aktivitetsansvar och andra kostnadsdrivande 

förändringar också följs av ekonomisk kompensation till kommunerna. 

De kommentarer som anförs i nedanstående stycke härrör från betänkandets 

kapitel: 

7.3.1 Bestämmelsen om studie- och yrkesvägledning ska förtydligas 

7.3.2 Det behövs mer kunskap om stöd i gymnasieskolan 

7.3.3 Förlängd undervisning ska beslutas inom ett åtgärdsprogram 

7.3.4 Förutsättningar för att bedriva distansundervisning 

7.3.5 Möjligheter att få undervisning i komvux som gymnasieelev 

 

Region Skåne delar i allt väsentligt utredningens bedömningar enligt ovan. 

Förutom möjligheten till att öka individens förutsättningar att göra 

välinformerade utbildnings- och yrkesval välkomnar Region Skåne strukturella 
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och organisatoriska förändringar som kan underlätta samverkan mellan 

ungdomsgymnasiet och komvux. Genom en mer ändamålsenlig allokering av 

utbildningsutbudet kan grupper av kommuner (s.k regioner i 

Dimensioneringsutredningen) effektivare samverka kring utbildningar som är 

extra kostsamma för huvudmannen att anordna. På så sätt kan utbildningsplatser 

fyllas och fler utbildas inom bristyrken. Samverkan kan med fördel ske både 

geografiskt (regionalt) och mellan utbildningsformer (ungdomsgymnasiet och 

komvux (samt i vissa fall folkhögskolor)). 
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