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Justerandes signatur 

§ 49 Dnr 2017-00113 

Svar på motion (V) om nedläggning av gymnasieskola och teknikcollege 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås utifrån att det inte varit fråga om 
ett nedläggningsbeslut.  

Sammanfattning 

Björn Morell (V) har 2017-03-27 lämnat in en motion till kommunfullmäktige 
angående nedläggning av gymnasieskola och teknikcollege. I motionen föreslås att 
kommunfullmäktige ska ges möjlighet att ta ställning i ärendet. 

Barn – och utbildningsnämnden har beslutat att inte erbjuda industriprogrammen 
vid Allhamra med anledning av ett mycket lågt söktryck för de aktuella 
utbildningarna. Barn- och utbildningsnämndens beslut i ärendet är inte betrakta 
som ett nedläggningsbeslut utan en anpassning till rådande förutsättningar vad 
gäller elevunderlag. Befintliga elever samt utrustningen från skollokalerna har 
överförts till Anders Ljungstedts skola i Linköping. Dessa elever ges därmed 
möjlighet att fullfölja sina påbörjade utbildningar. Att upprätthålla utbildningarna i 
Kinda skulle ha medfört stora svårigheter att upprätthålla kvalitén i utbildningarna 
samt stora kostnader per elev.  

Som en följd av nämndens anpassning till rådande elevunderlag har senare 
kommunfullmäktige beslutat att sälja den tidigare skolfastigheten, då den inte 
längre behövs för kommunens verksamhet. Fastighetsförsäljningen har behandlats 
av kommunfullmäktige eftersom den får anses vara av principiell karaktär både 
vad gäller det ekonomiska värdet och vad gäller kommunens rådighet över mark 
och lokaler.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-05 
Motion, inlämnad 2017-03-27  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten 
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Datum 

2018-03-05 
Diarienummer 

KINKS 2017-00113 

Kommunfullmäktige 

Svar på motion (V) om nedläggning av gymnasieskola och teknikcollege 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås utifrån att det inte varit fråga om 
ett nedläggningsbeslut.   

Sammanfattning av ärendet 

Björn Morell (V) har 2017-03-27 lämnat in en motion till kommunfullmäktige 
angående nedläggning av gymnasieskola och teknikcollege. I motionen föreslås att 
kommunfullmäktige ska ges möjlighet att ta ställning i ärendet. 

Barn – och utbildningsnämnden har beslutat att inte erbjuda industriprogrammen 
vid Allhamra med anledning av ett mycket lågt söktryck för de aktuella 
utbildningarna. Barn- och utbildningsnämndens beslut i ärendet är inte betrakta 
som ett nedläggningsbeslut utan en anpassning till rådande förutsättningar vad 
gäller elevunderlag. Befintliga elever samt utrustningen från skollokalerna har 
överförts till Anders Ljungstedts skola i Linköping. Dessa elever ges därmed 
möjlighet att fullfölja sina påbörjade utbildningar. Att upprätthålla utbildningarna i 
Kinda skulle ha medfört stora svårigheter att upprätthålla kvalitén i utbildningarna 
samt stora kostnader per elev.  

Som en följd av nämndens anpassning till rådande elevunderlag har senare 
kommunfullmäktige beslutat att sälja den tidigare skolfastigheten, då den inte 
längre behövs för kommunens verksamhet. Fastighetsförsäljningen har behandlats 
av kommunfullmäktige eftersom den får anses vara av principiell karaktär både 
vad gäller det ekonomiska värdet och vad gäller kommunens rådighet över mark 
och lokaler.    

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-05 
Motion, inlämnad 2017-03-27  

Syfte 

Hantera en motion som inlämnats till kommunfullmäktige. 

Önskad effekt 

Effektiv hantering av motioner. 

Berörda 

Motionsställaren 
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Kommunstyrelsen 
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Samråd 

- 

Ekonomiska konsekvenser/finansiering 

- 

Konsekvenser barnperspektiv 

- 

Konsekvenser jämlikhet/jämställdhet 

- 

Miljökonsekvenser 

- 

Samverkan (MBL) 

Har ej skett. 

Genomförande 

Förslaget till svar på motionen behandlas av kommunfullmäktige. 

Uppföljning 

- 

Återrapportering 

- 

Rosie-Marie Fors 
Kommunchef 

Johan Sandell 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Motionsställaren 
Akten 



MOTION ANG NEDLÄGGNING AV GYMNASIESKOLA OCH TEKNIKCOLLEGE 

Nedläggning av Allhamraskolan och Teknikcollege dränerar Kinda kommun på resurser och 

kompetens, som är nödvändig för att vår tillverkande industri ska ha en framtid i bygden. Kinda 

kommun skickar med beslutet signalen att stödet till näringslivet inte är prioriterat. Investeringar i 

kompetens, lokaler och utrustning förfars. Detta är mycket allvarligt. 

Argumentet för nedläggningen är dels få eller inga sökande, att utbildningen är dyr och att 

utbildningen finns på annat håll. Mot detta måste ställas vad det kostar i tilltro till vårt näringsliv 

att avveckla utbildningen och därmed riskera att inte kunna tillgodose näringslivet med livsviktig 

kompetens. Varje arbetstillfälle är viktigt. Vi vet att långsiktig tillgång på rätt kompetens är en 

avgörande faktor, när ett företag tar ställning till om man ska vara kvar på orten, alt välja att 

bygga ut, investera på annat håll. Vårt näringsliv lever i en tuff värld med en stenhård konkurrens 

både lokalt och i ett internationellt perspektiv. 

Istället för att avveckla måste Kinda kommun prioritera att investera, visa på och stärka skolans 

dokumenterade kvalité och goda rykte: 

- Genom fortsatt marknadsföring av utbildningen, visa på möjligheter till ett spännande 

utvecklande arbete i en internationell miljö och med möjligheter till karriär och god 

löneutveckling.  

- Satsa på skolans duktiga lärare, säkra återväxten. 

- Utveckla, starta andra bristyrkesutbildningar gärna i samarbete med andra kommuner, 

arbetsförmedling etc 

- Visa på möjligheten att leva och bo i en attraktiv bygd med tillgång till bra boende i naturskön 

miljö med bra skola och kultur och fritidsutbud. 

- Satsa på de gymnasieelever, som väljer att satsa på Kinda genom möjlighet att t.ex lägga in 

körkortsundervisning, som del av utbildningen. 

- Tänka till med vilka incitament utbildningen kan marknadsföras till elever i andra kommuner. 

Vänsterpartiet yrkar 

- Att då ev nedläggning av gymnasieskola och teknikcollege är en strategisk 

näringslivsfråga och inte bara en fråga för barn- och utbildningsnämnden måste 

kommunfullmäktige ges möjlighet ta ställning till frågan. 




