
1(3) 

 

GYMNASIE- OCH 
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

Utbildningsdepartementet 

103 33 Stockholm 

u.remissvar@regeringskansliet.se 

Yttrande över betänkandet I mål – vägar vidare 
för att fler unga ska nå målen med sin 
gymnasieutbildning (SOU 2022:34) 

(Dnr U2022/02457) 

Sammanfattning 

Täby kommun instämmer i, eller har inga synpunkter på, förslagen. Kommunen 

ser positivt på förslagen om avslutande vägledningssamtal i gymnasiet och 

gymnasiesärskolan och att vissa regleringar av skolans ansvar ska förtydligas, 

däribland bestämmelsen om studie- och yrkesvägledning. Kommunen bedömer 

att den kompensation som föreslås täcker kommunens kostnader fullt ut och är 

förenlig med den kommunala finansieringsprincipen. 

Synpunkter 

Nedan beskrivs de synpunkter som Täby kommun har på förslagen i betänkandet. 

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) 

Täby kommun instämmer i förslagen. Kommunen erbjuder inte utbildning inom 

yrkespaket men är positiv till den kvalitetssäkring som en definition av 

yrkespaket och föreskriven minsta omfattning av arbetsplatsförlagt lärande 

innebär. 
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Yrkesutbildning på introduktionsprogram och i gymnasiesärskolan ska 
ingå i samverkan i lokala programråd (avsnitt 5.6.6) 

Täby kommun har inga synpunkter på förslaget. Kommunen bedriver inte 

yrkesutbildning på introduktionsprogram eller i gymnasiesärskola. Kommunen 

är generellt positiv till de lokala programråden men vill framhålla att det 

praktiska genomförandet av programråden innebär betydande utmaningar då det 

ofta är svårt att motivera företag att prioritera sitt deltagande i programråden.  

Förslag för att underlätta övergången till komvux  

Skyldighet att erbjuda avslutande vägledningssamtal (avsnitt 6.6.1) 

Täby kommun instämmer i förslaget. Behovet av vägledning är stort inom både 

gymnasiet och gymnasiesärskolan. Elever som lämnar gymnasiet utan att ha nått 

examen får ofta sämre förutsättningar för vidare studier och i arbetslivet och är 

en viktig grupp att fånga upp. Genom förslaget tydliggörs att detta är en grupp 

som ska prioriteras inom skolans vägledningsarbete. 

Kommunen bedömer att den uppskattning av tidsåtgång för de avslutande 

vägledningssamtalen som utredningen tagit fram är rimlig. 

Förtydligande om åldersgränsen till komvux (avsnitt 6.6.3) 

Täby kommun har inga synpunkter på förslaget, det bedöms inte påverka 

kommunens användning av undantagsbestämmelsen. 

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

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

Täby kommun instämmer i förslaget som är i linje med kommunens plan för 

studie- och yrkesvägledning.  

Kommunen vill i sammanhanget betona vikten av den formella kompetens som 

en utbildad studie- och yrkesvägledare har och samtidigt peka på att det är en 

utmaning att rekrytera personal med denna kompetens.  

Förlängd undervisning ska beslutas inom ett åtgärdsprogram (avsnitt 7.3.3) 

Täby kommun instämmer i förslaget. Det är positivt att kraven på skolan 

tydliggörs.  
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Ekonomiska överväganden 

De förändringar som betänkandet stadgar medför inte några betydande 

ekonomiska effekter för Täby kommun. Den kompensation som föreslås täcker 

kommunens kostnader fullt ut och är förenlig med den kommunala 

finansieringsprincipen. 
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