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 Dnr 2020-000187 08 

KF § 73 Svar på motion om feriejobb 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad, eftersom Tibro kommun arbetar 
på det sätt som motionären föreslår. 

Reservation 

Åse Nicklasson (SD), Heinz Barath (SD), Kristoffer By (SD), Ulf Lindström (SD), Thomas 
Morell (SD), Lennart Thunborg (SD) och Stefan Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Ulf Lindströms (SD) förslag.  

Ärendet 

En motion om feriejobb har inkommit från Lennart Thunborg (SD). Motionären skriver att 
det finns många småsaker som behöver åtgärdas i Tibro, bland annat på 
idrottsanläggningarna som till exempel ishallen, sportparken och snickarvallen. 
Motionären föreslår därför att berörd instans utreder möjligheten att bilda ett arbetslag 
bestående av feriearbetare för att piffa upp och utföra enklare renoveringar runt om i 
Tibro. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-09-01 § 142 att överlämna motionen till 
barn- och utbildningsnämnden för beredning. 

Barn- och utbildningsnämnden svarar att de, genom Kompetenscenter, är samordnare av 
feriepraktik och jobb för unga. De framhåller dock att det är upp till varje förvaltning att ta 
fram lämpliga feriearbetsplatser inom sitt verksamhetsområde och att det därför i första 
hand är samhällsbyggnadsförvaltningen som, utifrån arbetsledning och arbetsmiljö, måste 
bedöma om det går att realisera ett arbetslag enligt motionärens förslag.  

Kommunledningskontoret har under sin beredning av motionen inhämtat synpunkter från 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar att de arbetar på 
det sätt som motionären föreslår. Tibro kommun kommer att ta emot praktikanter under 
sommaren och samhällsbyggnadsförvaltningen tar emot så många praktikanter som de 
kan ta hand om och arbetsleda inom verksamheterna städ, fastighet och måltid. 
Kommunledningskontoret anser därmed att motionen ska anses besvarad. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ulf Lindström (SD), med instämmande av Åse Nicklasson (SD) och Thomas Morell (SD), 
föreslår bifall till motionen.  
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Ulf Lindströms (SD) förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, att anse motionen 
besvarad.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-03-25 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-01-26 § 8 
Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-11-26  
Motion om feriejobb, 2020-05-13 

Beslut delges 

Motionären 
Barn- och utbildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 

___________________ 

 


