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Yttrande över remiss - Framtidsval - karriärvägledning
för individ och samhälle (SOU 20194)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden, Vimmerby kommun, överlämnar yttrande
över betänkandet SOU 2019:4 Framtidsval – karriärvägledning för individ
och samhälle till Utbildningsdepartementet.
Sammanfattning
Regeringskansliet har skickat remissen Framtidsval – karriärvägledning för
individ och samhälle (SOU 2019:4) för yttrande till Vimmerby kommun. För
kommunen innebär remissen en möjlighet att lämna synpunkter.
Remissvar ska lämnas senast 31 maj.
Barn- och utbildningsnämnden i Vimmerby kommun avger följande
yttrande:
Vi välkomnar att frågor angående utbildnings- och yrkesval uppmärksammas
då det är viktigt såväl utifrån individuellt perspektiv som ur ett
samhällsperspektiv. Vi tycker även att utredningen är väl genomarbetad och
ger en mångsidig och rättvisande bild av verksamhetens förutsättningar, samt
drar upp bra visioner för framtiden.
Barn och ungdomar behöver ha individuella mål under sin skolgång för att
bättre förstå betydelsen av att genomgå grund- och gymnasieskolan med
goda resultat utifrån sina förutsättningar. Detta bygger dels på samhällets
normer där godkända betyg ska uppnås, samt att högre betyg ska uppnås där
det individuella målet är vägledande för vilka utbildningsval som kan göras.
Ett av vägledningens syfte är att bryta traditionella mönster. Bostadsort,
studie- och arbetstradition i sin sociala miljö och om man t.ex. är nyanländ i
Sverige ska inte vara avgörande för vilken utbildningsriktning individen ska
ta.
Viktigt att alla individer ska få så bra förutsättningar som möjligt att göra
genomtänkta och relevanta val som utbildning och yrke. Felval till t. ex.
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gymnasiet är aldrig bra då det kan resultera i nya programval och till och
med avhopp från gymnasieskolan.
Samtidigt vill vi betona att en viss rörlighet på arbetsmarknaden är sund och
att individer gör karriärvägval under arbetslivet som innebär att individen
kan göra en välbehövlig omstart i sin arbetskarriär, med ny utbildning och
nytt arbete. En sådan förändring kan för vissa individer förebygga ohälsa och
sjukskrivning vilket är positivt både för individen och samhället.
Vi tycker de intentioner som utredningen presenterar om att framtidsvalet i
grundskolan ska prioriteras är bra. Dock vill vi att även den delen ska
implementeras i gymnasieskolan. Viktigt att karriärvägledningen fortsätter
under hela grund- och gymnasieskoletiden.
Studie- och yrkesvägledningen har i dag en slimmad organisation i många
kommuner. Nyligen tillkom prao som en omfattande arbetsuppgift som ofta
kom att hamna på studie- och yrkesvägledarens bord. Om det även
tillkommer ansvar för undervisning i Framtidsval 80 timmar inom
grundskolan är det svårt att se hur det ska lösas med befintlig personal. Den
generella vägledningen får ju inte gå ut över den individuella. Att antal
vägledningstillfällen eller antal timmar per elev specificeras är därför
önskvärt.
De skrivningar som gäller för individuell- och generell vägledning tycker vi
är bra. Vi vill även här betona att studie- och yrkesval är en livsresa som inte
enbart sker under grundskoletiden.
Vi tycker det är viktigt att lyfta gymnasiet och vuxenutbildningen, där
karriärvägledningen ska genomsyra även dessa organisationer.
Benämningen karriärvägledare kan ifrågasättas framförallt i grundskolans
lägre stadier. Studie- och yrkesvägledare är inte heller optimalt då hela
studie- och yrkes- och karriärperspektivet ska vägas in och en ny
yrkesbenämning kan vara bra då en ny reform ska antas.
Sammanfattningsvis är vi, med de förbehåll som nämnts ovan, mycket
positiva till den utredning som gjorts och hoppas att den får genomslag nu
och i framtiden.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden, Vimmerby kommun, överlämnar yttrande
över betänkandet SOU 2019:4 Framtidsval – karriärvägledning för individ
och samhälle till Utbildningsdepartementet.
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Yrkande
Christina Sorsa (KD) yrkar på att texten i stycke 2 och stycke 6 markeras
med fet stil för att förtydliga formuleringen, som är mycket bra skriven,
innan den skickas till remissinstansen.
Beslutsgång
Ordförande finner att två förslag föreligger, att yttrandet skickas utan
ändring samt Christina Sorsas (KD) förslag och finner att barn- och
utbildningsnämnden beslutar att yttrandet ska skickas utan ändring.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, id 26305
Remiss SOU 2019:4 Framtidsval - karriärvägledning för individ och
samhälle, id 25686
Beslutet skickas till
Utbildningsdepartementet
Kommunstyrelsen
___________________
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