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I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå 
målen med sin gymnasieutbildning 
Vi avgränsar vårt yttrande till förslagen om att de s.k. yrkespaketen bör definieras i 

skollagen, lagregleringen av vissa behörighetskrav till komvux, samt att skollagens 

bestämmelser om elevers tillgång till studie- och yrkesvägledning tydliggörs. 

Yrkespaket bör definieras i skollagen 

Statskontoret tillstyrker förslaget att skollagen ska innehålla en definition av 

sammanhållna yrkesutbildningar (yrkespaket) som tillämpas för utbildning på 

introduktionsprogram, och att en minsta omfattning av det arbetsplatsförlagda 

lärandet ska föreskrivas. Att tydligare reglera bruket av s.k. yrkespaket i skollagen 

synes inte innebära en stor skillnad mot nuvarande praxis, samtidigt som det kan 

bidra till att elevernas förutsättningar att få en utbildning som kan öka deras 

anställningsbarhet stärks. 

Vi har tidigare tillstyrkt liknande förslag från andra utredningar, bl.a. om att införa 

mål för gymnasieskolan i skollagen och om att förstärka utbildningsgarantin i 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.1 Den aktuella utredningens förslag om 

yrkespaketens reglering är enligt Statskontoret proportionerligt i förhållande till sitt 

syfte. Vi bedömer att ett sådant förslag är rimligt ur ett styrningsperspektiv. Vi 

bedömer att en reglering av yrkespaketen i skollagen kan bidra till att uppnå ett 

bättre resursutnyttjande, och i slutändan ett mer likvärdigt erbjudande av utbildning 

till eleverna, vilket medför ökad likabehandling av kommunmedlemmar. 

 

1 Statskontoret (2016), Remissvar på En gymnasieutbildning för alla (SOU 2016:77), 

respektive Statskontoret (2015), Remissvar på förslaget om förstärkt utbildningsgaranti i 

gymnasieskolan (Utbildningsdepartementets PM U2015/03627/GV). 
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Reglering bör tydliggöras om antagning till komvux samt 
om studie- och yrkesvägledning 

Statskontoret tillstyrker förslaget att undantag från behörighetskraven, som 

möjliggör att yngre elever tas emot i komvux, justeras samt förs upp från 

förordning in i skollagen. Vi tillstyrker också förslaget att förtydliga skollagens 

bestämmelser om vägledning. 

Enligt Statskontoret har utredningen övertygande visat att de nuvarande 

undantagen om antagning av yngre elever till komvux bör förtydligas så att elever 

bättre kan se när undantaget kan komma i fråga, eftersom undantagens tillämpning 

varierar mycket idag. Vi anser också att tillgång till vägledning behöver regleras 

tydligare för att säkerställa att alla elever kan bli mer valkompetenta inför 

gymnasieskolan. Idag erbjuder många huvudmän och skolor inte eleverna den 

vägledning som de behöver, och lever därmed inte upp till intentionerna med den 

nuvarande regleringen. De föreslagna omregleringarna är relativt begränsade, men 

kan bidra till att önskvärda syften uppnås. Även här bedömer vi att 

styrningsargument talar för förslagen. En tydligare reglering av undantagen vid 

komvuxantagning samt av vägledning i skollagen kan bidra till att uppnå ett bättre 

resursutnyttjande, och till ett mer likvärdigt erbjudande av utbildning till elever. 

 

Generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren har beslutat i detta ärende. Utredare 

Eero Carroll, föredragande, och utredningschef Gabriel Brandström var närvarande 

vid den slutliga handläggningen. 

 

 

Annelie Roswall Ljunggren 

 

 

 Eero Carroll 
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