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Motion till kommunfullmäktige 

i Jönköpings kommun 

 

 

Organisatoriska förändringar i gymnasieskolan 
 

Situationen för de kommunala gymnasieskolorna i Jönköping är idag problematisk och kommer 

att vara så under de kommande åren. Floran av friskolor växer samtidigt som demografiska 

förändringar innebär att elevunderlaget minskar. Utöver det sparbeting som tidigare lagts medför 

introduktionen av den reformerade gymnasieskolan (Gy 2011) en kraftig reducering av 

statsbidragen. Nedskärningarna medför att många lärare blir av med jobbet kommer, kvalitén att 

försämras och detta drabbar eleverna. Enligt Vänsterpartiet finns skäl att utarbeta en nödvändig 

strategi för att möta dessa utmaningar och dessutom se över organisationen på såväl 

förvaltningsnivå som vid respektive gymnasium. Vi föreslår därför följande åtgärder: 

  

1. En strategisk plan för hur gymnasieskolan i kommun möter dessa förändringar ska å det 

snaraste utarbetas.  

  

2. En ny organisationsstruktur ska planeras och verkställas. Förvaltningen ska ha som uppgift att 

samordna skolornas resurser och utbildningar. Samarbetet mellan gymnasieskolorna ges hög 

prioritet. På central förvaltningsnivå finns det tungt vägande skäl att återupprätta en 

utvecklingsenhet i syfte att höja kvalitén och närma organisationen, på alla nivåer, aktuell 

forskning och debatt.  

  

3. Idag fungerar respektive gymnasierna i vår kommun mer eller mindre separata enheter. Det 

finns en viss konkurrens mellan de kommunala gymnasieskolorna. Inte minst mot bakgrund av 

rådande förhållanden är denna konkurrens otidsenlig och kontraproduktiv. Den nya situationen 

kräver att de kommunala gymnasierna, för att stärka såväl den enskilda skolans som den samlade 

organisationen, tvärtemot inleder ett djupgående samarbete baserat på programstrukturen. 

  

4. I vår kommun finns en gymnasiechef vid respektive gymnasium. ”Gymnasiechef är en 

benämning som inte finns vare sig i skollagen eller i andra författningar. Skolförfattningarna 

reglerar inte någon annan ledningsfunktion inom en skolenhet eller förskoleenhet än rektor 

respektive förskolechef” konstaterar Skolverket. Vi anser att befattningen som gymnasiechef 

avskaffas och föreslår att varje skolenhet leds av en verksamhetschef tillika rektor, som under sig 

har ett antal rektorer. 

  

Med anledning av ovanstående yrkar undertecknad  

  

att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och skolförvaltningen ges i uppdrag att genomföra 

de organisatoriska förändringar som föreslås i motionen. 

 

 

Jerry Hansson 

Vänsterpartiet 

 

 


