
1(2)

Utbildningsdepartementet,
Gymnasie- och
vuxenutbildningsenheten

Remissvar - I mål – vägar vidare för att fler unga
ska nå målen med sin gymnasieutbildning (SOU
2022:34)
Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Det gör myndigheten
genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och attraktiva regionala
miljöer där företag utvecklas. Myndigheten har en särskild roll som ansvarig för
regional utvecklings- och samordnad landsbygdspolitik. Vi är ansvarig myndighet för
riksintresse industriell produktion och för frågor inom turism och besöksnäring. Vårt
arbete syftar till att stärka sambanden mellan näringslivsutveckling,
samhällsplanering och hållbar regional utveckling.

Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

Tillväxtverket synpunkter på utredningens förslag om  yrkespaket

• Tillväxtverket tillstryker införande av yrkespaket eftersom det sannolikt
bidrar till en förbättrad lokal kompetensförsörjning och snabbare etablering på
arbetsmarknaden då det idag råder en utbredd brist på yrkesutbildade.

• Tillväxtverket vill betona att en viktig förutsättning för att företagens
kompetensbehov ska underlättas är att yrkespaketen svarar mot den lokala
arbetsmarknadens behov. Till exempel vad gäller utbildningarnas bransch- och
yrkesinriktning samt krav på kvalité och relevans i utbildningarnas innehåll.

• Tillväxtverket ser positivt på förslaget om att lokala programråd får ett utökat
ansvar. En samverkan med det lokala näringslivet i utformningen av
utbildningar är många gånger en förutsättning att de ska möta den lokala
arbetsmarknadensbehov. Därför bör utredningen kompletteras med förslag
om hur samverkansarbetet ska bedrivas där programråd idag saknas eller
förslag om hur programråds arbetet kan utvecklas. Ett sådant förslag måste ta
hänsyn till små och medelstora företags möjlighet att delta i programråd
beaktat deras begränsade resurser för aktiviteter utanför företagens
kärnverksamhet.
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Tillväxtverket synpunkter på utredningens förslag om Övergångar till komvux

• Tillväxtverket ser positivt på reformer som medför att fler påbörjar en 
utbildning som leder till gymnasiekompetens men har inga synpunkter på 
förslagens utformning.

Tillväxtverket synpunkter på utredningens förslag om Andra åtgärder för att fler unga 
ska nå målen med sin gymnasieutbildning

• Tillväxtverket bedömer att de förslag som ligger inte är tillräckliga för att lösa 
de utmaningar som är beskrivna i avsnittet. Utöver föreslagna lagändringar så 
förslår Tillväxtverket att utökat stöd och vägledning från Skolverket i hur ett 
systematiskt kvalitetsarbete kring studie- och yrkesvägledning konkret kan 
planeras, följas upp och utvecklas. Hur skola och arbetsliv kan mötas är en 
viktig del i detta arbete för den enskilda skolans val av olika insatser. Här finns 
samordningsvinster genom regionala eller lokala nätverk med andra skolor, 
Arbetsförmedlingen och Lärcentra för att möta olika elevers skilda behov av 
vägledning i olika åldrar.

• Tillväxtverket vill betona nödvändigheten av kontinuerlig 
kompetensutveckling för studie- och yrkesvägledare för att vara uppdaterade 
med arbetsmarknadens behov. Förslag om hur detta behov kan tillgodoses bör 
tillföras utredningen. 

• Förslag på hur vägledning kan integreras på ett konkret sätt i undervisningen 
saknas i utredningen. Det finns flera verksamheter finansierade av regionalt 
utvecklingsansvariga som "Mot nya höjder" och Arbetsmarknadskunskap.se 
som har funnits i flera år för att möta detta behov och kan tjäna som goda 
exempel.

• Ovanstående förslag skulle bidra till att möta behoven av samverkan mellan 
aktörer och relevanta insatser som är beskrivna i den nationella strategin för 
hållbar utveckling i hela landet 2021-2030.

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Tim Brooks.
Josef Lannemyr har varit föredragande. Camilla Karlsson och Maria Ljung Westin, 
Minna Rydgård, Anna Manhem Laurin har deltagit i beredningen.
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