Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-04-16
Erik Stenkil Olsson

Kommunstyrelsen

2017.399 KS

Motion angående en jämlik skola där alla lyckas - Leif Hansson (S)
Ärendebeskrivning
Leif Hansson (S) och Karin Johansson (S) ställde den 18 maj 2017 en motion om ”En jämlik
skola där alla lyckas” till kommunfullmäktige. I motionen föreslås följande:
-

Barn- och ungdomsnämnden och Utbildningsnämnden får i uppdrag att i samråd med
kommunstyrelsen ta fram en rapport med analyser kring orsakerna bakom de
ojämlika resultaten i skolan.
Barn- och ungdomsnämnden och Utbildningsnämnden får i uppdrag att i samråd med
kommunstyrelsen ta fram ett förslag på åtgärdsprogram för en jämlik skola där alla
lyckas.

Kommunfullmäktige behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 31 maj 2017, § 134 och
beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde den 14 juni 2017 § 114 att
remittera motionen till barn- och ungdomsnämnden samt utbildningsnämnden för yttrande.
Utbildningsnämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 oktober 2017, § 67.
Barn- och ungdomsnämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 24 oktober
2017, § 100.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har som en del i beredningen tagit del av remissvar från
utbildningsnämnden samt barn- och ungdomsnämnden.
Utbildningsnämnden anser att motionens intentioner är lovvärda och att de områden som
lyfts av motionärerna är väl kända. Nämnden arbetar kontinuerligt med att skapa
förutsättningar för en skola där alla lyckas utifrån sitt grunduppdrag. Nämnden anser att
efterfrågad analys redan finns och att nämnden har en god bild av orsakerna till resultaten i
skolan. De delar i motionen som rör resurstilldelning anser nämnden bör hanteras i
kommande flerårsstrategiberedningar. Nämnden föreslår med bakgrund i ovanstående att
motionen bör avslås.
Barn- och ungdomsnämnden anser att motionens intentioner är lovvärda och att de områden
som lyfts av motionärerna är väl kända. Även barn- och ungdomsnämnden är av
uppfattningen att de har en god bild av orsakerna till resultaten i skolan samt att frågor med
bäring på resursfördelning bör hanteras i samband med flerårsstrategiberedningen.
Kommunledningskontoret anser att frågan som lyfts i motionen är viktig. Berörda nämnder
uppger dock att de redan i dagsläget har god kunskap till orsakerna bakom de ojämlika
resultaten i skolan.

Avseende förslaget i motionen om att ta fram förslag till åtgärdsprogram delar
kommunledningskontoret de tillfrågade nämndernas bedömning. Eventuella åtgärder samt
resursfördelning bör behandlas i samband med flerårsstrategiberedningen.
Kommunledningskontoret gör därmed bedömningen att motionen bör avslås.
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