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Kommunfullmäktige 
 
Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Caroline 
Andersson (S) angående de aviserade kraftiga neddragningarna 
inom gymnasieskolan 
KSN-2015-0506 
 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet flaggar för att gymnasieskolans ekonomi 
kräver åtgärder. De rödgröna har i Utbildningsnämndens sammanträde 2015-02-11 givit förvalt-
ningen i uppdrag att återkomma med ett förslag till åtgärder inom gymnasieskolan. Kommunal-
rådet och nämndens ordförande Caroline Andersson är orolig och utrycker sig i pressmeddelandet 
om situationen så här: 
 
-  Utvecklingen är mycket oroväckande. För att långsiktigt kunna bedriva en pedagogisk verk-
samhet som ger resultat och samtidigt skapa en attraktiv lärmiljö för elever och lärare måste vi 
börja med en ekonomi i balans. Nu måste vi kliva fram och ta politiskt ansvar. 
 

Och på Radio Uppland lägger kommunalrådet hela ansvaret på oss i alliansen när hon säger: 
 

-Jag anser att ett stort ansvar ligger på den tidigare borgerliga majoriteten som inte i tillräckligt god 
tid vidtagit åtgärder för att minska det här underskottet. 
 

Jag är häpen och förvånad över uttalandet från kommunalrådet Caroline Andersson. Det är 
oschysst och oärligt att påstå saker som inte är verklighetsförankrade. Alliansen har de senaste åren 
vidtagit ett antal stora och smärtsamma åtgärder för att anpassa gymnasieskolans organisation 
utifrån elevantal och söktrycket. Inte en enda gång har Socialdemokraterna, Miljöpartiet eller 
Vänsterpartiet stöttat våra nödvändiga åtgärder. Tvärtom! De rödgröna i opposition och framförallt 
Miljöpartiet och Vänsterpartiet har uppviglat till protester och motsatt sig alla typer av nödvändiga 
effektiviseringar eller ens varit resonabla för at t diskutera förslag till åtgärder. Man har förkastat 
alla förslag till åtgärder som lokalförsörjningsgruppen föreslagit och arbetat aktivt för att vinna 
över elever, föräldrar, lärare, och rektorer utifrån populistiska utspel och tomma löften. När vi 
vidtagit åtgärder tyckte S, MP och V att vi tog i för mycket och reserverade sig mot alla beslut. Nu 
tycker samma partier att vi gjorde för lite. Jag kan inte tolka agerandet annat än att det var ett spel 
för att lura väljarna. 
 

Jag vill därför ställa följande frågor till utbildningsnämndens ordförande Caroline 
Andersson (S): 
 

-  Har nedläggningarna och flytten av skolor och program som till exempel Linnéskolan och GUC 
varit nödvändiga? 
 
-  Om du tycker att gymnasieskolans ekonomi kräver åtgärder, varför har ni i så fall 16 miljoner 
mindre till verksamheterna än alliansen? 
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-  Anser du att ditt parti och dina samarbetspartier agerat rätt när alliansen vidtagit åtgärder inom 
gymnasieskolan? 
 
-  Om ja, varför har ni inte mer medel till gymnasiet? Alliansens effektiviseringar har inneburit 
besparingar på ca 50 miljoner årligen. En konsekvens av era tidigare inställningar till effektivi-
seringar innebär att ni måste skjuta till minst 50 miljoner till hyror för skollokaler som ni tidigare 
inte ville att gymnasieskolan skulle lämna. 
 
Mohamad Hassan Kommunalråd (FP) 
 


