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Kommunstyrelsen

Återkoppling av uppdrag - en jämlik skola där alla lyckas
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 3 maj 2018, § 103 att bevilja motionen ”En jämlik skola
där alla lyckas”. I och med att motionen bifölls gavs följande uppdrag:
-

-

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 åtgärdprogram för en jämlik skola där alla
lyckas.

Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har samordnat arbetet med uppdragen eftersom nämnderna
uppdrogs att i samråd med kommunstyrelsen ta fram rapport, analyser och åtgärdsprogram.
Barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden har tagit fram underlag som remissvar
både till motionen En jämlik skola där alla lyckas (dnr 2017.399 KS) och till motionen
Kunskap i ett globaliserat informationssamhälle (dnr 2018.214 KS). Båda motionerna berör
områden som förvaltningarna arbetar med kontinuerligt.
Regeringen har i augusti i år beslutat om nationella målsättningar för höjda kunskapsresultat,
förbättrad kvalitet i undervisningen samt en ökad likvärdighet i det svenska skolväsendet.
Målsättningarna har tagits fram utifrån Skolkommissionens förslag. De nationella
målsättningarna bör vara utgångspunkt för samtliga huvudmän inom skolväsendet i det
systematiska arbetet med att förbättra och utveckla den svenska skolan. Det pågår nu ett
arbete med att utveckla och förankra delmål till de nationella målen. Delmålen ska vara
redovisade senast den 15 december 2018 till regeringen.
De nationella målsättningarna medför att det systematiska kvalitetsarbetet i kommunerna
kommer att behöva revideras. Målsättningarna kommer påverka bland annat uppdrag och
åtaganden i kommande flerårsstrategier i Alingsås kommun. För att kunna arbeta långsiktigt
och likvärdigt i enlighet med regeringens beslut är det barn- och ungdomsförvaltningens,
utbildningsförvaltningens och kommunledningskontorets bedömning att uppdraget med att ta
fram en rapport och ett åtgärdsprogram bör avvakta delmålen i de nationella
målsättningarna. Rapport, analys och åtgärdsprogram kan då ta sitt avstamp i delmålen och
blir på så sätt lättare att arbeta med och följa upp över tid. Arbetet med uppdragen i motionen
En jämlik skola där alla lyckas kan då påbörjas först i början av januari 2019.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inte några kostnader.

Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Rapport med analyser kring orsaker bakom de ojämlika skolresultaten och ett
åtgärdsprogram för en jämlik skola där alla lyckas kommer att redovisas under 2019.
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