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Dnr 2018/001214 -629 

Utredningsuppdrag - Knyt skolan närmare företagen i 
vår kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande för barn- och ungdomsutskottet, Agneta Stjärnlöf, har lagt fram 

ett förslag som syftar till att knyta skolan närmare näringslivet. Förslaget 

verkar för att sammanföra högstadieelever med näringslivet så att de på så 

sätt kan lära sig vad det innebär att ha ett visst yrke och vad de måste göra 

för att utbilda sig till det. 

Beslutsunderlag 

Ordförandeskrivelse, inkommen den 11 augusti 2018 

Förslag under mötet 

Carl Dahlin yrkar på att förvaltningen i sin utredning tar fram förslag på 

incitament till företagen för att de ska ställa upp som mentorer.  

David Idermark föreslår att eftersom det finns 340 högstadieelever för 

närvarande så kanske även kommuner och landsting ska finnas med som 

tänkbara mentorer. 

Beslutsgång 

Ordförande hör med utskottet om de kan besluta enligt Carl Dahlins yrkande 

och finner att förslaget godtas. 

Ordförande hör med utskottet om de kan besluta enligt David Idermarks 

förslag och finner att förslaget godtas.     

Barn- och ungdomsutskottets förslag till beslut 

Ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att införa företagsmentorer 

för högstadieeleverna i Mörbylånga kommun. Tillägg till förslaget är att 

även kommuner och landsting kan fungera som mentorer samt att 

utredningen ska visa vilka incitament företagen kan ha för att ställa upp som 

mentorer.    



 

Barn- och ungdomsutskottet - Beredande 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2018-08-20 
 

 

 
 

 
 
 

Ärenden till kommunstyrelsens sammanträde den 4 
september 2018 

 
 

 
  

   

 

  

 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 



Utredningsuppdrag Barn- och Ungdomsutskottet 
 
 
Jag tycker det är viktigt att knyta skolan närmare företagen i vår kommun. 
Det är viktigt att eleverna på ett tidigt stadium får kunskap om vilka näringar och 
företag det finns på hemmaplan. 
 
Därför önskar jag att vi ser över möjligheten till att samtliga elever på högstadiet med 
start i årskurs 7, får en egen mentor inom näringslivet. 
Tanken är att eleven själv väljer yrke/företag som den är intresserad av. Med hjälp av 
lärare/lärarassistenter ordnas sedan kontakt med önskat företag. 
Eleven har förslagsvis totalt 8 träffar under högstadiet med den personen/företag de 
själva valt ut. 

Detta för att eleven ska få insyn i vad det innebär att ha ett visst yrke. Vilka 
arbetsuppgifter som ingår. Vidare vilken linje bör eleven välja på gymnasiet för att 
kunna söka sig vidare inom högskola/universitet för att kunna studera till detta yrke. 

Detta är ett sätt för att motivera elever till att studera och finna en mening med sina 
studier och varför den bör läsa och särskilt intressera sig för vissa ämnen som i 
slutänden kan resultera i det arbete eleven vill ägna sig åt efter avslutade studier. 
 
 
Färjestaden 2018-08-09 
 
Agneta Stjärnlöf (M)  
Ordförande Barn- och Ungdomsutskottet 


