Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-07

§ 199 2018.214 KS

Svar på motion om kunskap i ett globaliserat informationssamhälle - Ulf
Carmesund (S) och Leif Hansson (S)
Ärendebeskrivning
Leif Hansson (S) och Ulf Carmesund (S) har till kommunfullmäktige den 28 mars 2018, § 67
lämnat en motion om kunskap i ett glibaliserat informationssamhälle. I motionen föreslår
motionärerna att kommunfullmäktige ger barn- och ungdomsnämnden och
utbildningsnämnden i uppdrag att var för sig 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
Kommunstyrelsens arbetsutskott har lämnat motionen för beredning till
kommunledningskontoret, som i sin tur har remitterat den till barn- och ungdomsnämnden
och utbildningsnämnden.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 30 oktober 2018 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har som en del i beredningen tagit del av remissvar från
utbildningsnämnden samt barn- och ungdomsnämnden.
Barn- och ungdomsnämnden behandlade ärendet vid sammanträde den 25 september 2018,
§ 76, och föreslår att motionen ska avslås. Nämnden anser att det i nuläget inte finns
ytterligare behov av nya uppdrag. De uppdrag som nämnden fått genom bland annat
flerårsstrategin, nämndbeslut om att ta fram handlingsplan för ökat resultat i skolan och
uppdrag från motionen ”En jämlik skola där alla lyckas” är tillräckliga för att arbeta vidare
med utifrån frågeställningarna i motionen.
Utbildningsnämnden behandlade ärendet vid sammanträde den 19 september 2018, § 60
och föreslår att motionen ska avslås. Nämnden anser, i likhet med barn- och
ungdomsnämnden, att det inte finns något ytterligare behov av uppdrag i detta hänseende.
De uppdrag som nämnden fått genom till exempel flerårsstrategin, nämndbeslut och uppdrag
från motionen ”En jämlik skola där alla lyckas” är tillräckliga för att arbeta vidare med utifrån
frågeställningarna i motionen.
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Kommunledningskontoret anser att frågorna som lyfts i motionen är viktiga. Berörda
nämnder uppger dock att de redan i dagsläget har god kunskap om vilka resurser och
arbetsformer som krävs för att uppnå motionens intentioner.
Kommunledningskontoret gör därmed bedömningen att motionen bör avslås.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
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