
  
 

Tilläggsyrkande 

Revisorernas granskning av grundskolans styrning kritiserar kommunstyrelsen i en rad avseenden. 
Den konstaterar bland annat att KS brustit i styrningen och uppföljningen av grundskolan och att 
beslut ej fattats om resursfördelning i syfte att ge kommunens elever likvärdiga förutsättningar. 

Utredningen om grundskolans lokaler och organisation har genomförts helt utan dialog och, vad vi 
förstår, helt utan politisk styrning. Detta blev mycket tydligt när såväl KS ordförande som 
ordföranden i utskottet för barn och ungdomar direkt gick ut i lokalmedia och deklarerade att 
centrala delar i utredningens förlag var åtgärder som var helt felaktiga och aldrig skulle genomföras. 
Detta visar med stor tydlighet att revisorerna kritik rörande bristande styrkedja tyvärr är högst 
berättigad. 

Kommunallagen reglerar vad som inte kan delegeras till tjänstemannaorganisationen. Dit hör frågor 
om verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Gällande delegationsordning ger inte 
heller utrymme för beslut i denna typ av principiellt viktiga frågor. 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 12 dec 2019 beslutades bland annat att inga större 
förändringar i grundskolans organisation fick göras förrän utredningen om skolans organisation och 
lokalutnyttjande överlämnats till och hanterats av kommunstyrelse och fullmäktige. 
Trots detta har grundskolan organiserats om och ett flertal nya rektorsområden skapats. Mest 
anmärkningsvärt är förmodligen att två separata rektorsområden skapats på samma skola, med 
administrativa och byråkratiska merkostnader som följd. Huruvida besluten varit informellt 
förankrade hos den politiska ledningen är för oss okänt, men genomförandet strider helt klart mot 
fullmäktiges beslut och är heller inte i enlighet med gällande delegationsordning. 

Den organisations- och lokalutredning som fullmäktige beslutade om 12 dec 2019 har helt nyligen 
överlämnats till kommunstyrelsen för beredning inför fullmäktiges beslut. KS valde dock att dra ut 
ärendet från föredragningslistan mot bakgrund av att det lämnats till KS ledamöter först en timme 
före beslutssammanträdet. I handlingarna framgick att ordförandes förslag till beslut var att endast 
lägga utredningen till handlingarna, och ej föra ärendet vidare till kommunfullmäktige för beslut. 
Efter votering i kommunstyrelsen drogs ärendet ut från föredragningslistan.  

När nu ärendet åter är aktuellt föreslås att det skall beredas av utskottet barn och utbildning och 
beslutas i kommunfullmäktige, vilket är helt i linje med vad vi socialdemokrater krävde vid förra 
kommunstyrelsen. I förslaget till beslut stipuleras dels ”att dagens skolstruktur i form av skol- och 
förskoleverksamhet i nuvarande orter ska bibehållas” dels ”att genomföra en bred intressedialog 
utifrån verksamhetens förslag till förändring av skolorganisationen i Tierps centralort”. Dessa två 
beslut låter sig svårligen förenas. Om man först beslutar att skolstrukturen ska bibehållas blir det 
högst märkligt att i samma ärende besluta om att utreda förändringar av densamma. 

I den händelse beslut om att genomföra en bred intressedialog angående skolorganisationen i Tierps 
centralort fattas, förutsätter vi, till skillnad mot den nu avgivna utredningen, att denna görs i god 
samverkan med personalorganisationer, föräldrar, elever och politik. Med politik avser vi inte enbart 
den politiska ledningen utan även oppositionspartierna. 

Avslutningsvis vill vi betona att vi är helt klara över att revisorernas kritik helt och hållet riktas mot 
politiken och den bristande styrning som den politiska organisationen utövat. Tjänstemanna-
organisationen kritiseras inte av vare sig revisorerna eller av oss i oppositionen. Det är ett mycket  



  
 

vanligt fenomen att ansvarskännande tjänstemän går in och hanterar frågor när politiken brister och 
lämnar walk over. 
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