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§ 143
Svar på remiss - Framtidsval - karriärvägledning för
individ och samhälle (SOU 2019:4) (KSKF/2019:81)
Beslut

Yttrande, daterat den 25 april 2019, över Framtidsval - karriärvägledning för individ
och samhälle SOU 2019:4, antas.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
6 maj 2019. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna kommun har fått
möjlighet att yttra sig över Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle
(SOU 2019:4). I beredningen av ärendet har yttranden inhämtats via
förvaltningsremiss från barn- och utbildningsförvaltningen och arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsförvaltningen.
Utredningen föreslår fem huvudsakliga paket med 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.
Inget av dessa förslag räcker enligt utredningen enskilt för att åstadkomma den
önskade förändringen och förslagen ska därför ses samlat.
Av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens yttrande framgår att
förvaltningen bedömer att förslagen i utredningen är positiva och går i rätt riktning
men att vissa förtydliganden önskas. Förvaltningen lyfter att förtydliganden och ansvar
kring vägledningen även ska omfatta vuxenutbildningen, samt att det finns behov av
skärpta skrivningar kring likvärdig tillgång till individuell vägledning. Förvaltningen
saknar tydlighet kring vuxenutbildningens vägledning för flickor och pojkar, kvinnor
och män med funktionsnedsättning eller andra särskilda behov. Den generella
studievägledningen bör digitaliseras för att frigöra resurser för individuell vägledning.
Av barn- och utbildningsförvaltningen yttrande framgår att förvaltningen ställer sig
bakom utredningens förslag. Förvaltningen anser att åtgärd tre, att tydligare krav på att
individuell karriärvägledning ska erbjudas vid vissa tillfällen, bör kompletteras med
perspektiv kring elever med särskilda behov som kräver kompensatorisk vägledning
och medicinsk vägledning. Förvaltningen anser även att prao bör hamna i den
generella vägledningen under utredningens förslag fyra, förstärkning av det generella
karriärvägledningsperspektivet i olika ämnen.
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Kommunledningskontoret delar förvaltningarnas bedömningar och har inget att
tillägga.

Yrkande

Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Utbildningsdepartementet
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Grundskolenämnden
Gymnasienämnden
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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Eskilstuna kommuns yttrande - Framtidsval karriärvägledning för individ och samhälle SOU 2019:4
Eskilstuna kommun ställer sig bakom huvuddragen i förslagen men har vissa
kommentarer:
Ett förtydligande av vad vägledning är, att den kan vara individuell och
generell.
•
•
•

Val av ny titel, karriärvägledare kan uppfattas som otydlig och svårtolkad.
Namnet bidrar inte nödvändigtvis till högre status eller kvalité.
Det är av vikt att ansvar och förtydligande av vägledningen gäller för
vuxenutbildningen också.
Kontinuerlig kvalitetsuppföljning och krav på huvudmannaplan för vägledning
på vuxenutbildningen ska också finnas.

Ett förtydligande av elevers tillgång till individuell karriärvägledning.
•
•
•
•
•

Skärp skrivningen om den individuella vägledningen med tillägg om likvärdig
tillgång.
Huvudmannaplan för vägledningen ska finnas inom vuxenutbildningen.
Individuell vägledning ska bedrivas att utbildad personal. Huvudman ansvarar
för att skolledningen anställer utbildade vägledare och att tillgången fördelas
likvärdigt över alla elever.
Det är av vikt att huvudman tar ansvar för huvudmannaplanen och organiserar
vägledningen genom att utforma huvudmannaplanen från årskurs 1 till
vuxenutbildningen.
Skärp skrivning om vuxenutbildningens ansvar att ha uppsökande vägledning.

Tydligare krav på individuell karriärvägledning ska erbjudas vid vissa tillfällen.
•
•
•
•
•

Alla elever ska inför studier på vuxenutbildningen upprätta en individuell
studieplan som regelbundet följs upp.
Nyanlända elever ska ha rätt till vägledning motsvarande grundskolans och
gymnasiets krav.
Vägledningen bör vara riktad mot var arbetstillfällen finns lokalt, regionalt och
nationellt samt inom EU.
Saknas tydliga skrivningar om ansvar för vägledning för elever med
funktionsvariationer eller andra särskilda behov.
Kompensatorisk vägledning och/eller medicinisk vägledning saknas.

Förstärkning av generell vägledning.
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•
•
•
•

Hela skolans ansvar för vägledning bör vara skarpare, lärare ska planera in
vägledning i det centrala innehållet i ämnet. Viktigt att förtydliga vägledarrollen
som en handledande och stödjande roll till lärare.
Tillgänglighet av vägledare bör skärpas inom vuxenutbildningen, att vägledare
finns tillgängliga för kommuninvånare genom öppen verksamhet inom
vuxenutbildningen.
Digitala verktyg bör utvecklas för generell vägledning och för att frigöra tid till
den individuella vägledningen.
Prao bör läggas till den generella vägledningen

Obligatoriska inslag av vägledning.
•

Det finns inget behov av att tilldela tid mellan vägledare och lärare. Hur
genomförande sker bör vara upp till respektive vägledare och lärare att
planera.

ESKILSTUNA KOMMUN
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