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Yttrande över betänkandet Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4)

Åsele kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på remissen Framtidsval –
karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4). Åsele kommun begränsar sitt yttrande till
att avse frågor av kommunal grundskolas karaktär.
Åsele kommuns synpunkter
Utredningen konstaterar att den vägledning som idag erbjuds i grundskolan har flera brister,
exempelvis avseende tillgänglighet och kvalitet. Åsele kommun anser det är mycket viktigt att
resultatet av utredningen skapar likvärdiga förutsättningar för alla i landet oavsett var man bor.
Kompetensutveckling för berörda parter att genomföra föreslagna insatser måste implementeras
från nationellt håll med ekonomiska förutsättningar för att det ska nå en likvärdighet med god
kvalité. Under grundskolans tid är det av yttersta vikt för eleverna att det skapas bra förutsättningar
för att få en grund för vilka utbildnings- och karriärvägar som är möjliga oavsett i vilken kommun man
går grundskola. Bristande vägledning i grundskolan kan medföra avbrott under gymnasietiden eller
förlängd gymnasietid därmed en fördröjd etablering på arbetsmarknaden.
Begreppet karriärvägledare, bra att det blir ett gemensamt begrepp både internationellt och
nationellt samt att det förstärks i skollagen så att ansvarsdelarna blir tydliga.
Belysning och tydliggörande av det antal timmar som skall genomföras i grundskolan gällande
”Framtidsval” är av stor betydelse för likvärdigheten.
Arbetsförmedlingens roll måste belysas, i många kommuner förändras organisationen inom
Arbetsförmedlingen från att ha haft lokalkontor med befintlig personal så kommer framtiden att
medföra mera digitala lösningar. Stödet till huvudmännen i att arbeta med karriärvägledning från
Arbetsförmedlingens sida kan se olika ut i kommunerna, viktigt att det är likvärdigt med god kvalité
över landet. Det måste säkerställas vem som i framtiden lokalt kommer att presentera det
Arbetsförmedlingen bidrar med idag till huvudmän i form av tex prognoser, tillgång och efterfrågan
arbetsmarknad lokalt i kommunerna.
Viktigt att det betonas att vägledningen för eleverna utgår från en generell och individuell
karriärvägledning. Vi instämmer i bedömningen om att de båda formerna tillsammans skapar goda
förutsättningar för yrkesval och utvecklingsmöjligheter på arbetsmarknaden.

Ärendets handläggning
I handläggningen av ärendet har skolchef Yvonné Nordlander, studie- och yrkesvägledare Hanna
Persson deltagit.

