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Motion om central skolförvaltning
Den svenska skolan är i kris. Delvis beror detta på felaktiga prioriteringar långt tillbaka i tiden och
senare regeringar som inte orkat eller förmått att ändra utvecklingen. Den kommunalisering av
skolan som genomfördes för ett antal år sedan avsåg att skapa en enklare organisation med klara
beslutsvägar, men den statliga detaljstyrningen minskade inte, den blev istället ännu mer
omfattande med sex nya statliga myndigheter som ger detaljerade direktiv till kommunerna istället
för tidigare en.
Göteborg krånglade sedan till systemet ytterligare genom att införa stadsdelsnämnder. Den
tilltänkta närdemokratin kom aldrig till stånd. Skolan splittrades istället på ett stort antal
stadsdelsnämnder med olika förutsättningar och olika rutiner. Även om nämnderna nu har
minskats till tio så är skolverksamheten ändå fragmenterad och de olika enheterna har ingen
naturlig kontakt med varandra så att skolan har svårt att leva upp till att vara likvärdig.
Stadsdelsnämnderna har olika administrativa system och det saknas en sammanhållen pedagogisk
styrning av skolan.
Vägvalet anser att skolverksamheten bör sammanföras i en central förvaltning enligt ungefär
samma modell som fanns innan stadsdelsnämnderna infördes.
Skolförvaltningen bör organiseras under Utbildningsnämnden och ledas av en skoldirektör med
eget kansli. Under skoldirektören bör förslagsvis finnas 5 – 7 biträdande skoldirektörer som
vardera ansvarar för de olika stadierna. Förskola, Låg- mellan och högstadiet samt gymnasiet och
möjligen vuxenutbildningen.
Dessutom bör skolans lokaler förvaltas av Skolförvaltningen. Skolan har speciella lokalbehov och
behöver ofta kunna göra snabba anpassningar. Detta kan bättre tillgodoses om lokalsekretariatet
är den del av den egna organisationen. Även lokalförvaltningen bör ledas av en biträdande
skoldirektör.
Skolan har också speciella krav på personalen; behörigheter, fortbildning, tjänstgöringstider mm.
är väsentliga frågor i verksamheten. Förvaltningen bör därför ha en egen personalavdelning, även
den under en biträdande skoldirektör.

Den nya Skolförvaltningen bör inrättas förslagsvis från 2017. Skolpersonal i de olika
stadsdelsnämnderna kan då överföras till Skolförvaltningen med bibehållen placering på
respektive skola. De personer som huvudsakligen sysslar med skolans lokaler och personalfrågor
överförs på samma sätt till Skolförvaltningen. Förvaltningen får sedan själv besluta om framtida
förändringar i den nya organisationen.
Förslag till beslut:
Att uppdra åt Kommunstyrelsen att införa en central Skolnämnd, enligt i huvudsak
ovanstående förslag, med start från och med 2017.
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