
 
 
 
 
 
 
 
Alliansen begär skolpolitisk debatt 
 
 
Den rödgröna majoriteten har under sitt första år som ledning för Uppsala kommun och dess skolor 
aviserat en rad förändringar inom skolan. Under en kort tidsperiod har de rödgröna lyft fram inte 
mindre än fyra mycket stora förändringar som påverkar många Uppsalabor, barn och vuxna. Senast 
beslutades det att CIS, centrum för introduktion i skola, skulle läggas ner innan ett tydligt alternativ 
fanns på plats. Detta kan visa sig problematiskt i en tid då många flyktingbarn ska beredas plats i 
skolorna och det inte finns utrymme för en otydlig organisation eller ansvarsfördelning. Nyligen 
fattades beslut om ett förändrat antal timmar i förskolan för barn vars föräldrar är arbetslösa eller 
föräldralediga. Nedlagda Brantingskolan ska nu renoveras och byggas om tvärt emot tidigare beslut, 
utan att en ny behovsanalys genomförts och elevunderlag säkert finns. Karusellen kring BLIC-
klasserna på Kvarngärdesskolan är ytterligare ett exempel. 
 
Vi i Alliansen saknar en tydlig rödgrön skolpolitik. För att känna trygghet i de beslut som tas behöver 
Uppsalaborna en konkret beskrivning av de rödgrönas ambitioner och planer för kommunens 
skolverksamhet. I stället för ad hoc-beslut krävs ordentliga utredningar, konsekvensanalyser, 
långsiktighet och ett helhetsperspektiv som grund för de beslut som tas. Idag saknas allt detta.   
 
Ett stort demokratiskt problem är att beslut tas utan öppenhet, större möjligheter till diskussion och 
inflytande för Uppsalas invånare eller den politiska oppositionen. Alldeles för mycket är dolt och så 
väl oppositionspolitiker som berörda blir informerade i sista stund. Som ledning för Uppsala kommun 
är man naturligtvis tvungen att ibland fatta svåra och smärtsamma beslut, det var vi också tvungna 
till. Skillnaden är dock att vi var öppna med processen och vi lyssnade till Uppsalabornas och 
oppositionens synpunkter. Vi stängde aldrig ute media eller andra berörda från öppna möten, utan 
hade bra dialoger och fick beröm av många för att vi var tydliga med vad som var på gång och vår syn 
på saken. Trots det var den dåvarande rödgröna oppositionen kritisk då de ansåg att vi inte var 
tillräckligt demokratiska. Det arbetssätt som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 
tillämpar idag går tvärtemot deras paroll om demokrati, inflytande, transparens och framförhållning.  
 
Det är viktigt att Uppsalas invånare har insyn och påverkansmöjligheter.  Därför vill vi i Alliansen nu 
använda vår demokratiska rätt att kalla kommunfullmäktige till en särskild skoldebatt som tydliggör 
den rödgröna skolpolitiken. Detta som en konsekvens av oviljan att presentera en sammanhållen 
skolpolitik och motståndet mot offentliga nämndmöten i Utbildningsnämnden. Vi i Alliansen vill på 
detta sätt få majoriteten att offentligt deklarera sin skolpolitik och tydliggöra vilka beslut och 
åtgärder som de avser ta framöver för att komma tillrätta med de stora utmaningar som finns inom 
skolverksamheten.  
 
Alliansen begär utifrån ovanstående skrivelse snarast en skolpolitisk debatt i fullmäktige och önskar 
att detta planeras in i samband med ett ordinarie sammanträde.  
 
För Moderaterna - Fredrik Ahlstedt  
För Liberalerna - Mohamad Hassan  
För Centerpartiet - Stefan Hanna  
För Kristdemokraterna -Jonas Segersam  


