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§ 80 
 

Remiss Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle 

(SOU 2019:4) 

Diarienr 19BUN137 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna upprättade yttranden och bilagor till 

Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet. 

  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av Regeringskansliet har utbildningsdepartementet utsett Piteå kommun som en 

av de kommuner som har möjlighet att yttra sig som remisskommun med anledning av 

utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning utifrån betänkandet: 

Framtidsval- karriärvägledning för individ och samhälle 

Syftet med utredningen är att utveckla skolans studie- och vägledning så att elever ges 

likvärdiga förutsättningar att göra väl övervägda val utifrån goda kunskaper om 

utbildningsvägar och arbetsliv 

 

Utredningens uppdrag har bestått av två delar 

1.Uppföljningssamtal med personer som studerar med studiestartstöd. Innehåll om förslag till 

ändrade regler som innebär att kommunerna blir ansvariga för att uppföljningssamtal hålls 

med de personer som studerar med studiestartstöd i syfte att öka dessa personers möjligheter 

att fullfölja sina studier och etablera sig på arbetsmarknaden. 

2. Att ge elever inom skolväsendet möjlighet att göra väl övervägda utbildnings- och yrkesval 

fattade utifrån goda kunskaper. I uppdraget har det ingått att föreslå åtgärder för att minska 

betydelsen av kön, social bakgrund och funktionsnedsättning vid utbildnings- och yrkesval. 

 

Centrala utgångspunkter som utredningen har utgått från är att: 

- förtydligande vad vägledning är, och att den kan vara både individuell och generell och ska 

benämnas karriärvägledning 

-förtydligande av elevers tillgång till individuell karriärvägledning 

-tydligare krav på att individuell karriärvägledning ska erbjudas vid vissa tillfällen. 

-förstärkning av det generella karriärvägledningsperspektivet i olika ämnen 

-när det gäller att ge eleverna kunskap och kompetens inför val av framtida utbildnings- och 

yrkesverksamhet, föreslår utredningen karriärvägledning. 

-studie- och yrkesvägledare bör som följd av det benämnas karriärvägledare. 

- förslag om ett nytt obligatoriskt inslag med tilldelad tid benämnt framtidsval ska införas i 

grundskolan, grundsärskolan och specialskolan. 

-som namn på det nya obligatoriska inslaget föreslår utredningen framtidsval 

-utredningen föreslår att huvudmannen ska ha en plan för karriärvägledning 

 

 

Utredningen föreslår en tilldelning av tid till generell karriärvägledning i form av framtidsval 
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Framtidsval föreslås omfatta 80 timmar på högstadiet med ett nationellt fastställt innehåll 

uppdelat på tre olika kunskapsområden: val och framtidsplanering, arbetsliv och samhälle 

samt utbildningsvägar och yrkesområden. 

Utredningen föreslår även att elevens val ska minskas med motsvarande omfattning dvs 80 

timmar samt att begreppet undervisningstid i grundskolan, grundsärskolan ska innefatta såväl 

undervisning i ämnen som tid för framtidsval. 

 

 

Utredningen föreslår att kunskapsområdet införs som en del av utbildningen utan att vara ett 

nytt ämne eller en del av ett befintligt ämne och att karriärvägledaren bör vara den som 

ansvarar för genomförandet. 

  

Elisabeth Fjällström, chef för- och grundskola föredrar remissen och upprättat yttrande. 

  

Remissen är även skickad till kompetensförsörjning, Samhällsbyggnadsnämnden. Vid dagens 

sammanträde saknas deras yttrande. 

  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets förslag vilket blir 

nämndens beslut. 

 

Expedieras till  

Utbildningsdepartementet 

Kommunstyrelsen 

 

Beslutsunderlag 

Utdrag ur remissen Framtidsval 

Svar till SKL på Remissen Framtidsval karriärledning för individ och samhälle från 

Utbildningsförvaltningen 

Svar till SKL på Remissen Framtidsval karriärledning för individ och samhälle från 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, kompetensförsörjning 

Remissvar Framtidsval 

Vuxenutbildningens remissvar karriärvägledning 

 

 


