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Remiss, I mål – Vägar vidare för att fler unga 
ska nå målen med sin gymnasieutbildning (SOU 
2022:34), U2022/02457 

Regeringskansliet har skickat betänkandet I mål – Vägar vidare för att fler unga 

ska nå målen med sin gymnasieutbildning (SOU 2022:34) på remiss till bland annat 

Trelleborgs kommun. 

Kommunens yttrande 

Kommunstyrelsen har inhämtat synpunkter på betänkandet från berörda nämnder: 

arbetsmarknadsnämnden och bildningsnämnden. Nedan redovisas nämndernas 

synpunkter. 

Arbetsmarknadsnämndens synpunkter 

Arbetsmarknadsnämnden anser att betänkandet är både innehållsrikt och 

inspirerande. 

Skolverket har i flera studier visat att den viktigaste faktorn för ungdomar för 

långvarig etablering på arbetsmarknaden är en gymnasieexamen. Bland ungdomar 

som endast läst introduktionsprogram är etableringen på arbetsmarknaden svagare 

än bland jämnåriga. 

Största delen av betänkandet handlar om förändringar inom gymnasieskolan vad 

gäller yrkespaket på introduktionsprogram, förlängd utbildning, stödåtgärder samt 

studie-och yrkesvägledning. Yrkespaket eller sammanhållna yrkesutbildningar, har 

funnits i komvux under en längre tid. Kurserna i yrkespaket är de samma som på 

yrkesprogram men mindre omfattande och motsvarar 300-1500 poäng. 

När det gäller komvux har den särskilda utredaren identifierat tre områden 

kopplade till uppdraget att underlätta övergången till komvux. Det första området 

handlar om att göra övergången mer sömlös. Det andra området rör hur nuvarande 

åldersgränser påverkar unga elevers möjlighet att gå över till komvux. Det tredje 

området handlar om komvux förutsättningar för att ta emot unga elever som har 

behov av stöd och struktur i sin utbildning. 

Utredaren föreslår en översyn av läroplaner och stöd till huvudmän gällande 

samverkan. Vidare förslår utredaren ett förtydligande om åldersgränsen till komvux 

och menar att bestämmelsen om undantag från behörighetskraven ska justeras samt 

föras upp från förordning till lag. Slutligen förslår utredaren ett stärkt stöd i 

komvux och menar att elevernas rätt till stöd och elevhälsa behöver stärkas och att 

en statlig utredning bör se över det samlade behovet av stöd och elevhälsa inom 

komvux. 
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Konkret skulle förslagen innebära ett ökat samarbete mellan gymnasieskolan och 

vuxenutbildningen, och bedömningen är att detta kan ske med nuvarande resurser. 

Vidare innebär förslagen i förlängningen en ökad kostnad för elevhälsa inom 

komvux. I dag finns inget sådant krav inom komvux. 

Arbetsmarknadsnämnden ser positivt på dessa förslag då elevgruppen av unga med 

speciella stödbehov är en växande grupp inom komvux. 

Arbetsmarknadsnämnden ser fram emot att följa det fortsatta arbetet med den 

föreliggande utredningen och att i framtiden kunna ta del av de föreslagna 

lagändringarna i sitt dagliga arbete.  

Bildningsnämndens synpunkter 

Bildningsnämnden har tagit del av framlagda förslag på åtgärder och 

rekommendationer i betänkandet. Nämnden ställer sig i huvudsak positiv till dessa 

och lämnar nedan specifika synpunkter avseende vissa rekommendationer. 

Kapitel 5. Yrkespaket – en möjlig väg till arbete för vissa elever på 

introduktionsprogram  

5.1 Behov av tydligare vägar till arbete för elever som saknar behörighet till 

nationella program 

Bildningsnämndens synpunkter: 

Nämnden ställer sig positiv till utredningens förslag om 

åtgärder/rekommendationer att hitta nya vägar till arbete för elever som saknar 

behörighet till nationella program.  

5.1.1 Yrkesutbildning på introduktionsprogram  

Bildningsnämndens synpunkter: 

Nämnden ställer sig positiv till utredningens förslag om 

åtgärder/rekommendationer att det ska finnas tydliga yrkespaket för 

gymnasieelever som saknar behörighet till nationellt program. Nämnden anser 

dock att yrkesutbildningarna och branschorganisationen behöver säkerställa att 

yrkespaketen fungerar i praktiken. 

Nämnden vill också poängtera att ännu bättre förslag är en tvåårig yrkesskola för 

elever som saknar grundläggande behörighet till nationella yrkesprogram. 

Kapitel 6. Underlätta övergångar mellan gymnasieskola och komvux  

6.1.2 Rättighetsbaserad utbildning och urvalsprinciper i komvux 

Bildningsnämndens synpunkter: 

Nämnden ställer sig positiv till utredningens förslag om 

åtgärder/rekommendationer att hinder ska undanröjas så att övergången mellan 

gymnasieskola och komvux underlättas för de elever som behöver komplettera sin 

utbildning. Nämnden ställer sig även positiv till att elever ska få tillgång till samma 

eller liknande stödinsatser på komvux som de har fått under gymnasiet.  
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Kapitel 7. Andra åtgärder – bättre förutsättningar inför gymnasievalet och 

större flexibilitet i vissa stödåtgärder  

7.1 Elevers rätt till studie- och yrkesvägledning behöver stärkas 

Bildningsnämndens synpunkter: 

Nämnden ställer sig positiv till utredningens förslag om 

åtgärder/rekommendationer att elevers rätt till studie-och yrkesvägledningen 

behöver stärkas för såväl elever på nationella gymnasieskolan som på 

gymnasiesärskolan. 

Nämnden anser dock att det vore önskvärt att klargöra hur hela skolan är bärare av 

den breda vägledningen. 

7.1.3 Tillgång till personal med kompetens  

Bildningsnämndens synpunkter: 

Nämnden ställer sig positiv till utredningens förslag om 

åtgärder/rekommendationer att personal som är anställda för att arbeta med studie- 

och yrkesvägledning har rätt kompetens/utbildning. Nämnden anser dock att det 

bör införas någon sorts certifiering eller legitimation för studie-och yrkesvägledare.   

7.3.2 Det behövs mer kunskap om stöd i gymnasieskolan 

Bildningsnämndens synpunkter: 

Nämnden ställer sig positiv till utredningens förslag om 

åtgärder/rekommendationer att tydliggöra elevers möjlighet att samläsa med elever 

i komvux, vilket enligt utredningen torde medges enligt dagens regelverk. Vidare 

ställer sig nämnden positiv till klargörande gällande förlängd undervisning och 

rätten att gå om en kurs. 

Nämnden ställer sig dock frågande till att utredningen endast tittat på denna 

stödjande insats för elever som ej nått målen. Ett exempel att utforska vidare är 

speciallärare likt grundskolan eller studietorg. 

7.3.5 Möjligheter att få undervisning i komvux som gymnasieelev 

Bildningsnämndens synpunkter: 

Nämnden ställer sig positiv till utredningens förslag om 

åtgärder/rekommendationer att ge gymnasieelever möjlighet att läsa kurser på 

komvux under pågående gymnasieutbildning. 
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