rn

SAMMANTRÄD ESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
KOMMUN

2019-05-28

Utbildningsnämnden

§51

Dnr UN 2019-104

Remissvar - Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle
(SOU 2019:4)
Beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner och antar remissvaret 2019-05-02 som sitt eget och
överlämna det till utbildningsdepartementet.
2. Utbildningsnämndens--ar-bet
H- uppdrar barn- och utbildningskontoret att i remissvaret
tillägga följande text "Lagförslaget kommer generera stora merkostnader att genomföra och
kräver en statlig delfinansiering, förslagsvis genom ökade statsbidrag." i? Z H-{..ISe.. e., n l
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Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsdepartementet har tagit fram ett nytt lagförslag i betänkandet SOU 2019:4 med fem
huvudförslag som tillsammans ska skapa bättre möjligheter för barn och ungdomar i deras utbildning
inför framtiden:
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.
BoU anser att förslaget i sin helhet är bra men ser vissa risker och negativa konsekvenser,
framför allt vad gäller den ekonomiska kostnaden för förslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande SOU 2019-4 Utbildningsnämnden
Framtidsval--karriarvagledning-for-individ-och-samhalle-sou-20194

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ingrid Markström (S) yrkar bifall på arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande Patrik Dahl (C) frågar Utbildningsnämnden om de kan besluta enligt arbetsutskottets
förslag, och får svaret ja.
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Beslutet ska skickas till
Medlemmar i barn- och utbildningskontorets ledningsgrupp
Ledningskontoret BoU
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Plats och tid

Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret, Norrtälje tisdagen den 28 maj
2019 kl. 14-15.
Ledamöter:
Ledamöter
Patrik Dahl (C) ordförande
Jörgen Jansson (M)
Lotta Lindblad Söderman (M)
Nina Jones (M)
Sören Forslund (M)
Peter Cederholm (C)
Jennie Brandell (L)
Ingrid Markström (S)
Catharina Erdtman (S)
Jan Sjöblom (S)
lngmar Ögren (SO)
Jacob Heitmann (SO)
Catarina Wahlgren
Jenny Liljenström (MP)
Eleonor Rosenquist (V)
Övriga närvarande
Eva Wetterstrand, Förvaltningsdirektör
Jenny Nordström, verksamhetschef gymnasiet & rektor Radengymnasiet
Leif Lybeck, tf ekonomichef
Maria Lindgren, Lärarförbundets representant
Erik Lundin, nämndsekreterare

Justerare

Ingrid Markström

Justeringens plats och tid

Barn- och utbildningskontoret , 2019-06-03

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

ragrafer
Erik Lundin
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Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-05-28

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-28

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

Datum för anslags nedtagande

,----Erik Lundin
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