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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Johan Fridell 
Åsa Liljekvist 
Anton Mälberg 

KOMMUNSTYRELSEN 
2022-10-20 

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

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna yttrande daterat den 23 september 
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 förslagen om avslutande vägledningssamtal i 
gymnasiet och gymnasiesärskolan och att vissa regleringar av skolans ansvar ska 
förtydligas, däribland 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.  

Barn- och grundskolenämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 
21 september 2022, § 65, och gymnasie- och näringslivsnämnden har behandlat 
ärendet vid sitt sammanträde den 20 september 2022, § 71. 

Ärendet 

Täby kommun har inbjudits att svara på en remiss från Utbildnings-
departementet av betänkandet I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå 
målen med sin gymnasieutbildning (SOU 2022:34). Svaret ska vara 
Utbildningsdepartementet tillhanda senast den 28 oktober 2022. 
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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). 

Kommunen instämmer i förslagen om avslutande vägledningssamtal i gymnasiet 
och gymnasiesärskolan och att vissa regleringar av skolans ansvar ska förtydligas, 
däribland bestämmelsen om studie- och yrkesvägledning. 

Barn- och grundskolenämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 
21 september 2022, § 65, och gymnasie- och näringslivsnämnden har behandlat 
ärendet vid sitt sammanträde den 20 september 2022, § 71. 

Nedan presenteras utredningens förslag i korthet. 

Förslag för att utveckla användningen av yrkespaket på 
introduktionsprogram 

Definition av yrkespaket på introduktionsprogram och minsta omfattning av 
det arbetsplatsförlagda lärandet (avsnitt 5.6.4) 
De nationella yrkespaketen består av kurser som erbjuds inom de nationella 
yrkesprogrammen men yrkespaketen är mindre omfattande. För att utveckla 
användningen av yrkespaket i gymnasieskolans introduktionsprogram föreslår 
utredningen att det ska införas en definition i skollagen (2010:800) av yrkespaket 
för utbildning på introduktionsprogram.  

Eftersom arbetsplatsförlagt lärande (APL) är en central del av yrkespaketen 
föreslår utredningen också att en minsta omfattning av APL ska föreskrivas.  

Yrkesutbildning på introduktionsprogram och i gymnasiesärskolan ska 
ingå i samverkan i lokala programråd (avsnitt 5.6.6) 
Utredningen föreslår att lokala programråd, som idag ska finnas för yrkes-
programmen och syftar till samverkan mellan skola och arbetsliv, även ska 
omfatta yrkesutbildning på introduktionsprogram samt på gymnasiesärskolans 
nationella program. Om lokala programråd inte redan finns behöver de inrättas 
vilket utredningen identifierat som en kostnad för kommunerna. 

Ingen kommunal skola i Täby erbjuder idag yrkesutbildning på 
introduktionsprogram eller i gymnasiesärskolan och inte heller yrkespaket på 
introduktionsprogram. 
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Förslag för att underlätta övergången till komvux  

Skyldighet att erbjuda avslutande vägledningssamtal (avsnitt 6.6.1) 
För att ge elever som lämnar gymnasieskolan utan att ha nått examen och 
samtliga elever som lämnar gymnasiesärskolan bättre stöd och framåtsyftande 
vägledning föreslår utredningen att det ska införas en skyldighet i skollagen att 
erbjuda dessa elever ett avslutande vägledningssamtal. Detta är en ny skyldighet 
och kommer enligt utredningen innebära en kostnad för kommunerna. 

Förtydligande om åldersgränsen till komvux (avsnitt 6.6.3) 
För att skapa större likvärdighet och rättssäkerhet i den undantagsbestämmelse i 
förordning (2011:1108) om vuxenutbildning som möjliggör att yngre personer tas 
emot i komvux föreslår utredningen att bestämmelsen ska förtydligas och flyttas 
till skollagen. Avsikten är inte att utvidga tillämpningsområdet av bestämmelsen 
utan enbart att förtydliga den. 

Andra åtgärder – bättre förutsättningar inför gymnasievalet och 
större flexibilitet i vissa stödåtgärder 

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. 

Förlängd undervisning ska beslutas inom ett åtgärdsprogram (avsnitt 7.3.3) 
Förlängd undervisning kan vara en varaktig och omfattande åtgärd. Utredningen 
föreslår därför att det ska framgå i gymnasieförordningen (2010:2039) att beslut 
om förlängd undervisning ska fattas inom ett åtgärdsprogram. 

Ekonomiska överväganden 

Enligt utredningen har två av förslagen ekonomiska konsekvenser för huvudmän 
för gymnasie- och gymnasiesärskolan och för dessa ska kommunerna 
kompenseras. Det gäller utökningen av de lokala programråden och avslutande 
vägledningssamtal. 
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Förslaget att bestämmelsen om studie- och yrkesvägledning ska förtydligas 
bedöms av Täby kommun medföra behov av att förstärka studie- och 
yrkesvägledningen inom grundskola med en heltidstjänst. Den årliga kostnaden 
för tjänsten har beräknats till 740 tkr per år.  

I övrigt bedöms de förändringar som betänkandet stadgar inte medföra några 
betydande ekonomiska effekter för Täby kommun. Den kompensation som 
föreslås täcker kommunens kostnader fullt ut och är förenlig med den 
kommunala finansieringsprincipen. 

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

Maria Assarsson 
Utbildningschef 

Ann-Charlotte Mann 
Chef verksamhetsstöd och utveckling 

Bilagor 

1. Yttrande över betänkandet I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå 
målen med sin gymnasieutbildning (SOU 2022:34), daterat den 23 
september 2022 

2. Betänkandet I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin 
gymnasieutbildning (SOU 2022:34) 

3. Protokollsutdrag från barn- och grundskolenämnden, daterat den 21 
september 2022, § 65 

4. Tjänsteutlåtande från barn- och grundskolenämnden, daterat den 25 
augusti 2022 

5. Yttrande från barn- och grundskolenämnden, daterat den 25 augusti 2022 
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6. Protokollsutdrag från gymnasie- och näringslivsnämnden, daterat den 20 
september 2022, § 71 

7. Tjänsteutlåtande från gymnasie- och näringslivsnämnden, daterat den 19 
augusti 2022 

8. Yttrande från gymnasie- och näringslivsnämnden, daterat den 19  augusti 
2022 

Expedieras 

Utredningsadministratör Anton Mälberg 
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