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 Dnr 2022-000107 08 

KF § 21 Svar på motion om fullföljda studier som 
hela kommunens ansvar 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionens första punkt, att fullföljda studier ska vara ett kommunövergripande 
mål och hela kommunens ansvar, besvarad, eftersom fullföljda studier ryms inom 
kommunfullmäktiges strategiska mål 1 och därmed redan är hela kommunens ansvar, 

att avslå övriga punkter i motionen med motiveringen att arbetet med prioriterade 
utvecklingsområden och målvärden sker inom ramen för kommunens beslutade 
styrmodell. 

Ärendet 

En motion om fullföljda studier som hela kommunens ansvar har inkommit från Maria 
Marić (KD). Motionären skriver att det i Tibro finns ett primärt kommunövergripande 
strategiskt mål; att alla invånare är självförsörjande och har en meningsfull vardag. 
Motionären menar att fullföljda studier är en av de absolut viktigaste faktorerna för att få 
möjlighet att bli just självförsörjande och med det leva ett gott liv. Fullföljda studier ska ses 
som hela kommunens ansvar och vara en del av det kommunövergripande målet. 
Motionären föreslår därför följande: 

- Att kommunfullmäktige beslutar att fullföljda studier ska vara ett 
kommunövergripande mål och hela kommunens ansvar.  

- Att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en 
handlingsplan för arbetet med fullföljda studier som hela kommunens mål och 
ansvar.  

- Att kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att 
ompröva målet från 85 procent till 100 procent gällande elever som får minst 
betyget E i alla ämnen.  

- Att kommunfullmäktige beslutar att Tibro ska ha en nollvision gällande 
skolmisslyckanden. 

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen med följande motivering: 

Barn- och utbildningsförvaltningen är helt enig med motionären när det gäller vikten av att 
elever fullföljer sina studier och att det är en av kommunens viktigaste framtidsfrågor. 
Strävan är självklart att möta varje enskild elev för att den ska nå så långt som möjligt 
utifrån utbildningsmålen, utifrån elevens förutsättningar. Förvaltningen menar dock att 
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fullföljda studier ryms inom kommunens strategiska mål, mål 1 och att fullföljda studier 
därmed är hela kommunens ansvar. 

Den beslutade styrmodellen bygger på att respektive nämnd tar fram verksamhetsplaner. 
Förvaltningar tar fram handlingsplaner. Det finns möjlighet att ta fram gemensamma 
handlingsplaner över förvaltningsgränser. Vidare finns möjlighet för politik och 
tjänsteorganisation att prata sig samman om gemensamma skrivningar i olika nämnders 
verksamhetsplaner. Huvuduppdraget med fullföljda studier finns idag inom barn- och 
utbildningsnämnden. Samverkan mellan förvaltningar är nödvändigt för att nå målet. Barn- 
och utbildningsförvaltningen menar att det finns behov av stärkt samverkan på såväl 
politisk nivå som på tjänsteorganisationsnivå. Utifrån det som skrivs fram i beslutad 
styrmodell förordar inte barn- och utbildningsförvaltningen en handlingsplan enligt förslag i 
motionen. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att en översyn av målvärden sker i processen 
gällande ny målperiod 2024-2027. Denna process inleds i januari i samband med uppstart 
av budgetprocess inför 2024. Barn- och utbildningsförvaltningen anser inte att deras 
uppdrag är att ompröva kommunfullmäktiges beslut. 

Barn- och utbildningsförvaltningen läser Tibro kommuns riktlinje för styrdokument som att 
det endast kan finnas en vision i kommunen.  

Kommunledningskontoret ställer sig bakom barn- och utbildningsnämndens svar och 
rekommendation om att avslå motionen. Det är viktigt att arbetet med prioriterade 
utvecklingsområden och målvärden sker inom ramen för kommunens beslutade 
styrmodell. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Alda Danial (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-12-28 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-11-21 § 97 
Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-10-19 
Motion om fullföljda studier som hela kommunens ansvar, 2022-03-25 

Beslut delges 

Motionären 
Barn och utbildningsnämnden 

___________________ 
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