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Svar på remiss: I mål – vägar vidare för att fler 
unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning 
(SOU 2022:34) 

Förslag till beslut 

Barn- och grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna yttrande daterat den 25 augusti 2022 

till Utbildningsdepartementet som sitt svar på remiss I mål – vägar vidare för 

att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning (SOU 2022:34). 

Sammanfattning 

Täby kommun har inbjudits att svara på en remiss av betänkandet I mål – vägar 

vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning (SOU 

2022:34). Kommunen instämmer i förslaget om att förtydliga bestämmelsen om 

studie- och yrkesvägledning. De förändringar som betänkandet stadgar bedöms 

för Täby kommun medföra behov av att förstärka studie- och yrkesvägledningen 

med en heltidstjänst. Övriga förslag i betänkandet rör inte barn- och 

grundskolenämndens ansvarsområde. 

Gymnasie- och näringslivsnämnden behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 

20 september 2022. 

Ärendet 

Täby kommun har inbjudits att svara på en remiss från 

Utbildningsdepartementet av betänkandet I mål – vägar vidare för att fler unga 
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ska nå målen med sin gymnasieutbildning (SOU 2022:34). Svaret ska vara 

Utbildningsdepartementet tillhanda senast den 28 oktober 2022. 

Regeringen beslutade den 8 april 2021 att ge en särskild utredare i uppdrag att 

föreslå åtgärder för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning, 

antingen i gymnasieskolan eller i kommunal vuxenutbildning (komvux). 

Betänkandets förslag rör framför allt gymnasieutbildning och kommunal 

vuxenutbildning. Förslaget om att förtydliga skollagens (2010:800) bestämmelse 

om studie- och yrkesvägledning rör dock samtliga skolformer utom förskola och 

förskoleklassen. Kommunen instämmer i förslaget. 

Gymnasie- och näringslivsnämnden behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 

20 september 2022.  

Nedan presenteras förslaget i korthet. 

Bestämmelsen om studie- och yrkesvägledning ska förtydligas 
(avsnitt 7.3.1) 

Utredningen föreslår att bestämmelsen i skollagen om studie- och 

yrkesvägledning ska förtydligas så att det framgår att elever ska ha tillgång till 

studie- och yrkesvägledning, att studie- och yrkesvägledning ska ske på individ-, 

grupp- och skolenhetsnivå, ske i samverkan med lärare och övrig personal och 

vara en del av skolans systematiska kvalitetsarbete. Enligt utredningen ska 

förslaget ses som ett förtydligande och inte ett utökat uppdrag. 

Ekonomiska överväganden 

De förändringar som betänkandet stadgar bedöms för Täby kommun medföra 

behov av att  förstärka studie- och yrkesvägledningen med en heltidstjänst. Den 

årliga kostnaden för tjänsten har beräknats till 740 tkr per år. 

Maria Assarsson 

Utbildningschef 
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Kajsa Nyman 

Barn- och grundskolechef 

Henrik Mattisson 

Stabschef 

Bilagor 

1. Yttrande över betänkandet I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå 

målen med sin gymnasieutbildning (SOU 2022:34), daterat den 25 

augusti 2022 

2. Betänkandet I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin 

gymnasieutbildning (SOU 2022:34) 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 
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