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Utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar godkänna utbildningschefens remissvar till
utbildningsdepa rtementet.
Sammanfattning av ärendet
Kalix kommun är en av remissinstanserna som fått möjlighet att ge
synpunkter på remissen "Framtidsval - Karriärvägledning för individ och
samhälle (SOU 2019:4)".
Remissen ska senast den 31 maj vara utbildningsdepartementet
tillhanda.
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Remissvar Kalix kommun, Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle
(SOU 2019:4)
Sammanfattning
Kalix kommun har läst betänkandet av utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning.
Utredningen föreslår bland annat ett paket av fem huvudsakliga åtgärder:
1. Ett förtydligande av vad vägledning är, att den kan vara både individuell och generell och
ska benämnas karriärvägledning.
2. Ett förtydligande av elevers tillgång till individuell karriärvägledning.
3. Tydligare krav på att individuell karriärvägledning ska erbjudas vid vissa tillfällen.
4. Förstärkning av det generella karriärvägledningsperspektivet i olika ämnen.
5. Ett nytt obligatoriskt inslag med tilldelad tid, benämnt framtidsval, ska införas i
grundskolan, grundsärskolan och specialskolan.

Yrkande
Kalix kommun har inget att erinra men vill ändå peka på följande:
• 1. Bra att förtydliga vad vägledning är. Att byta namn till Karriärvägledning visar förstås en tydlig
framåtsyftning. Dock ser vi en fara med att använda en yrkestitel som under många år flitigt har
använts och fortfarande används av de som på olika sätt arbetar med att hjälpa människor ut i
arbete. Till exempel vid omställning, i bemanningsföretag samt hos arbetsförmedlingens olika
kompletterande aktörer. Dessa yrkesgrupper har skiftande utbildningar och skall ej förväxlas med
nuvarande studie- och yrkesvägledare.
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• 2-3 Vi tycker att det är bra att det förtydligas vad eleverna ska ha rätt till, och vid vilka tillfällen
detta eftersom vi vet att tillgången till vägledning är undermålig på många av landets skolor.
• 4 Vi tycker att förslaget är bra. Viktigt att pedagogisk personal får kompetenshöjning inom detta
område, så att vägledningsperspektivet får en tydlig röd tråd genom hela skoltiden för eleverna.
• 5 Vi tycker att detta är ett mycket bra förslag. Vi tycker dock att ämnet Framtidsval bör
betygsättas, den åsikten grundar vi på att ämnen som ej betygssätts (elevensval) tenderar att inte tas
på så stort allvar. De senaste åren har många timmar tillförts i timplanen inom grundskolan, i
matematik och kommande i idrott och hälsa. Detta har medfört, tillsammans med stadieindelningen,
att vi har tvingats flytta ämnen mellan stadier och vi ser att vi kommer att få svårt att få ihop
timmarna. Storstadsperspektivet är ofta fokus i utredningar men i de mindre kommunerna finns
inte kollektivtrafik som i större städer. I bästa fall har vi bussar en gång på morgonen och en gång
på eftermiddagen till byarna, för att hålla skolskjutskostnaderna på en rimlig nivå måste skoldagen
anpassas efter dessa bussar. Inför kommande skolskjutsupphandling har vi ställt frågan till
Länstrafiken om det är möjligt att senarelägga eftermiddagsturerna 30 minuter men det innebär att
tiderna påverkas i andra kommuner också.
Hoppas att man i beslutet tar hänsyn till kommuner där kollektivtrafiken inte är utbyggd. Tillgången
till utbildade Karriärvägledare är också ett orosmoment.
I detta ärende har huvudmannen beslutat. Utbildningschefen har varit föredragande.
Kalix 2019-04-16
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