
  
 
 
Motion 2022-03-25 
 
 
Fullföljda studier som hela kommunens ansvar 
 
I Tibro finns ett primärt kommunövergripande strategiskt mål; att alla invånare är 
självförsörjande och har en meningsfull vardag. För att man som person ska få möjlighet 
att bli just självförsörjande och med det leva ett gott liv, så är en av de absolut viktigaste 
faktorerna fullföljda studier.  
 
Vi kristdemokrater menar att fullföljda studier ska ses som hela kommunens ansvar och 
vara en del av vårt kommunövergripande mål. Det står redan i målet att vi ska ge barn 
och unga goda framtidsförutsättningar. Det nuvarande målvärdet att 85 procent av 
eleverna i grundskolan ska få minst betyget E i alla ämnen måste höjas till 100 procent. 
Det är ofattbart att vi som kommun kan tänka oss låta 15 procent av våra elever per 
årskurs misslyckas med sina studier redan i grundskolan, och kännas oss nöjda med det! 
Som samhälle har vi nollvisioner när det gäller både trafikonykterhet och våld i nära 
relationer, men inte när det gäller våra barn- och ungdomars skolmisslyckanden. Det är 
inte att ge goda framtidsförutsättningar. All forskning inom området pekar på att icke 
fullföljda studier har en korrelation med ökad kriminalitet, och därmed går emot 
nollvisioner på andra plan.  
 
Fullföljda studier, det vill säga en gymnasieexamen, är den absolut viktigaste nyckeln för 
en etablering och ett deltagande inom arbets- och samhällslivet. En ungdom som inte 
fullföljer sina gymnasiestudierstudier löper en betydligt högre risk att hamna i 
utanförskap vilket ofta innebär en lägre delaktighet i samhällslivet, sämre hälsa samt en 
oförmåga till en självförsörjning.  
 
Personer utan fullföljd gymnasieutbildning: 

       Källa: Nyckeln till arbete (SKR 2015) 
 
För att kraftsamla runt en social hållbarhet och att aktivt motverka utanförskap vill vi 
Kristdemokrater att Tibro kommun ska lägga in fullföljda studier som hela kommunens 
ansvar under det kommunövergripande mål 1 avseende att vara självförsörjande. Vi vill 
genom detta ge ökade förutsättningar för varje persons välmående och delaktighet i 
samhällslivet. Vi vill ge förutsättningar för alla unga att fullfölja sina studier och 
därigenom möjlighet till ett högre deltagande i samhällslivet och en högre grad av 
självförsörjning. Utan ett mål om fullföljda studier når vi inte målet om självförsörjning. 
 

Vid 20 års ålder: Vid 25 års ålder: Vid 29 års ålder: 
Löper 43 % högre risk för 
arbetslöshet 

Löper 60 % högre risk för 
arbetslöshet 

Löper 86 % högre risk för 
arbetslöshet 

3.5 gånger högre risk att 
hamna i försörjningsstöd 

Drygt 4 gånger högre risk 
att hamna i 
försörjningsstöd 

5 gånger högre risk att 
hamna i försörjningsstöd 



Fullföljda studier som mål ska finnas med i alla våra kommunala verksamheter och kan 
exempelvis realiseras genom att: 

 Ett uppdrag åt alla förvaltningar ges för att kunna ta emot ungdomar i praktik.  
 Samverkan formaliseras i en nämndövergripande samverkan med de discipliner 

och professioner som behövs. 
 
 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi: 
 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. 
 
 
För Kristdemokraterna i Tibro 
 
 
Maria Marić 
Gruppledare 


