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Utbildningsnämnden § 25 Remissyttrande – Motion från Jonas
Esbjörnsson (S) – ”Tillsätt skolkommission för Landskrona”
Jonas Esbjörnssons (S) motion om att tillsätta en skolkommission för Landskrona har haft en
oroväckande lång behandlingstid. Motionen väcktes i kommunfullmäktige 2017-10-30 och är först
nu, 2019-03-20, uppe för beslut i utbildningsnämnden, varpå ärendet ska fortsätta vandra via
kommunstyrelse för att förhoppningsvis tas upp för beslut i kommunfullmäktige någon gång under
2019. Med hänsyn till:
• 5 kap. 35 § Kommunallag (2017:725)
• 31 § Arbetsordning för kommunfullmäktige i Landskrona Stad
• 32 § Arbetsordning för kommunfullmäktige i Landskrona Stad
Så har ärendehanteringen inte gett något bra betyg åt förvaltningens prioritering av motioner eller
stadsledningskontorets uppföljning av fullmäktige väckta ärenden. Detta är något som det kan
krävas en närmre koll på ifall dessa brister fortsätter inom utbildningsförvaltningen eller andra
kommunala instanser.
Vi Sverigedemokrater är trots den riktade kritiken av ärendehanteringen mycket medvetna om de
uppoffringar och den arbetsbörda som förvaltningsledningen har handskats med under året 2018.
Vilket en uppskjuten skoletablering och långa tjänster i biträdande roller har visat.
Det är med vetskap om situationen som varit, men också den rådande ordning hos förvaltningen
idag, som avgjort vårt ställningstagande kring motionen. Det vore från vår sida oärligt och direkt
oansvarigt att vilja tvinga en utomstående kommission ledd av kommunstyrelsen, till att vända upp
och ner på en förvaltning, med dess ledning i en uppbyggnadsfas, i jakt på brister och eventuella
lösningar på problem som var betydligt mer aktuella när motionen skrevs än vad som idag är fallet.
Att i dagsläget stödja en sådan motion kan likställas med att misstroendeförklara
förvaltningsledningen innan den ens har fått påbörja sitt arbete. Vi Sverigedemokrater tror på att
ge nya medarbetare en chans att visa vad de går för.
För Sverigedemokraterna i Utbildningsnämnden:

Daniel Petersson (SD)
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