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Barn- och ungdomsnämnden

Remiss- motion om kunskap i ett globaliserat
informationssamhälle
Ärendebeskrivning
Leif Hansson (S) och Ulf Carmesund (S) har till fullmäktige den 28 mars 2018, § 67 lämnat
en motion om kunskap i ett globaliserat samhälle. I motionen föreslår motionärerna att
kommunfullmäktige ska ge Barn- och ungdomsnämnden och Utbildningsnämnden i uppdrag
att var för sig och i samordning undersöka vilka resurser och i samordning undersöka vilka
resurser och vilka arbetsformer som krävs för:







att minst 95 % elever i Alingsås, grundskolan och gymnasium, ska lämna sina
respektive utbildningar med kunskaper och betyg som gör det möjligt att gå vidare i
livet,
att medelbetygen i varje utbildning stadigt ska öka,
att Alingsås ska vara en av rikets fem bästa kommuner för skola och utbildning,
att skolan ska uppfylla sitt kompensatoriska uppdrag,
att nämnderna uppdras att presentera sina förslag under första halvåret 2019

Kommunfullmäktige beslutade att lämna motionen till Kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att lämna ärendet för beredning hos
kommunledningskontoret. Kommunledningskontoret har i sin tur remitterat motionen till Barnoch ungdomsnämnden och Utbildningsnämnden för yttrande som ska besvaras senast 19
oktober.

Yttrande
Det finns ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete i barn- och ungdomsnämnden som
följer upp skolornas kunskapsresultat. Det finns framtaget nyckeltal och jämförelser av
strukturmodell som lyfts fram i vårbokslut och delårsbokslut tillsammans med de uppdrag och
åtaganden som beslutats i barn- och ungdomsnämndens och kommunfullmäktiges
flerårsstrategier. Förvaltningen har sammanställt ett dokument (se bilaga) som visar
bakgrund, nuläge, systematisk kvalitetsarbete, åtagande, uppdrag och nyckeltal. Alingsås
resultat följer resultat på nationell nivå, samt att Alingsås kommun har mycket höga
lokalkostander och att kostnaden för undervisning ligger lägre än rikets genomsnitt, samt att
kommunen satsar relativt lite resurser på elevhälsa och skolmåltid jämfört med andra
kommuner. Att göra en omfördelning av de ca 12 mnkr från lokalkostnader till minskade
barngrupper i förskolan, undervisning, elevhälsa, kontinuitet lärare och rektorer –
konkurrenskraftiga löner genom löneutveckling och lärarlöner, närvaroteam och utökat antal
lärverktyg i förskola och grundskola kommer att ge bättre förutsättningar för att öka
kunskapsresultat och ökad måluppfyllelse. Det kan vara ett första steg. Detta är underlag
som finns framtaget i barn- och ungdomsnämnden och som behöver tas med i den fortsatta
budgetberedningen inför 2019-2021.

Vidare så har Barn- och ungdomsnämnden 2017-12-19 fattat beslut om att ta fram en
kommunal handlingsplan för ökat resultat i början av nästa mandatperiod, som kommer att
tas fram under 2019.
Kommunfullmäktige har beslutat att bifalla motion om Jämlik skola där alla lyckas och det
finns därmed ett uppdrag om att barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden i
samråd med kommunstyrelsen ska ta fram en rapport med orsaker till det ojämlika resultatet,
samt förslag till åtgärdsprogram.
Utifrån nuvarande beslutade uppdrag och åtaganden i Kommunfullmäktige och Barn- och
ungdomsnämnden finns det i dagsläget inget ytterligare behov av nya uppdrag, utan det
finnas tillräckligt med uppdrag för att arbeta vidare för en ökad måluppfyllelse.

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden anser att motionen ska avslås, som framgår av nämndens
yttrande.
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