
Inlägg i debatten, KF 2005-11-28 
Peter Karlberg, gruppledare (v) 
 

Ärende 1 – Hertig Johans källare 

 
Hr. ordf. 
Det är ett bra initiativ miljöpartiet kommer med och motionen besvaras också med att 
man ger ett utredningsuppdrag till verksamhetsområde bildning/kulturenheten att utreda 
möjligheter och kostnader för informationstavlor vid gamla Gästis, Hertig Johans källare 
och brygghuset. 

Jag tycker personligen att kommunfullmäktige skall besluta om en utvidgning och ge 
bildningsnämnden i uppdrag att i likhet med många andra kommuner, t.ex. Vadstena och 
Norrköping på motsvarande sätt beräkna kostnaden och göra en genomförandeplan för 
information kring flertalet äldre hus i främst centrum och Motala Verkstadsområdet. Man 
kan också överväga att göra detsamma i kommunens övriga orter. 
Allt behöver inte göras omgående utan det kan få ta ett par år så att kostnaderna kan 
fördelas. 

Detta vore verkligen ett plusjobb för Motala kommun. 
 
Jag yrkar att kommunfullmäktige beslutar utvidga uppdraget i enlighet med vad jag 
anfört. 
 

Ärende 2 – Inneliggande motioner 

 
Hr. ordf. 
Jag vill bara peka på motionerna 1 och 3 på listan. Dessa båda motioner handlar inte om 
riktigt samma sak. No 1 handlar om de alkoholpolitiska riktlinjerna vilket närmast är att 
likna vid resultatmål. No 3 handlar om den alkohol- och drogpolitiska strategin, vilket är 
att likna vid inriktningsmål. Det är nog bra att motionerna behandlas i ett sammanhang, 
men borde inte motion 1 som närmast är riktlinjer vara remitterad till socialnämnden? 

 
Jag tycker det är lämpligt att vi gör det, och yrkar därför detta. 
 

Ärende 3 – Kommunal rösträtt för 16-åringar 

 
Hr ordf. 

Vänsterpartiet i Motala har vid medlemsmöte fastställt att vi har en positiv syn på en 
sänkt rösträttsålder. 
Vi har emellertid i kommunstyrelsen gått emot det förslag om en försöksperiod som 
beredningen för barn- och ungdomsfrågor framfört. 
Med rättigheter följer också ansvar! En person som har rösträtt skall också kunna vara 
valbar. Skulle personen bli vald till en nämnd, med direkt ansvar för verksamhet, handlar 
det dessutom om ett juridiskt ansvar för den bedrivna verksamheten, för avtals ingående 
mm. 
Dessa båda frågor är idag förknippade med myndighetsåldern 18 år. 
Författningsutredningen arbetar till 2008 och kommer då att lägga förslag. 
Vi är från vänsterpartiets sida beredda att se den tiden an. 
 
Jag yrkar därför bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 



Ärende 4 – Bildningsplan 

 
Hr. ordf. 
Vänsterpartiet har i kommunstyrelsen yrkat på återremiss av förslaget till inriktningsmål 
för bildning och utbildning i Motala. Det finns inga fullständiga remissvar med bland 
handlingarna, men en del av vänsterpartiets kritik mot förslaget framgår av 
sammanställningen på sidorna 41, 42 och 43 i handlingarna. 
 
Kommunerna har, enligt uppgift, inte längre någon skyldighet att arbeta fram en 
skolplan. Inte heller några inriktningsmål för bildning och utbildning. Istället finns 
fungerande anvisningar i gällande läroplaner och timplaner för skolan. 
 

Motala kommun nöjer sig inte med att ta fram inriktningsmål för skolan utan spänner 
bågen högre och vill omfatta vad man kallar bildning och utbildning. Man har i tidigare 
skede fått tillbaka uppdraget från fullmäktige för att man inte lyckats formulera 
inriktningsmål som liknar de anvisningar som finns i dokumentet roller och samspel. 
Jag tycker fortfarande inte att man lyckats uppnå fullmäktiges anvisning om utformning 
av dessa inriktningsmål, utan man har istället mycket beskrivningar och resonemang om 
bildning som är överflödiga och ibland kan ifrågasättas. 
 
T.ex. har man en svepande formulering om att friskolor ökar bildning och utbildning i 
Motala. Påståendet saknar grund, möjligen ökas utbudet av utbildningsplatser eller att de 
erbjuder bredare eller alternativ undervisning. I värsta fall kan flera friskolor som 
tillkommer i ett skede då vi egentligen har behov av att dra ner på antalet 
utbildningsplatser inverka menligt så att såväl bildnings- som utbildningsnivån sänks. 
Detta kan bli fallet om såväl etableringar som investeringar inte noga samplaneras med 

kommunen. Kommunen kommer då att få dubbla kostnader och mindre pengar till 
personal och en god undervisning. Det finns alltså fällor i det resonemang man för i 
planen – och man bör därför inte resonera så mycket, utan mera se till att punkta upp de 
värden som skall uppfyllas i tydliga och utvärderingsbara inriktningsmål. 
 
Friskolor har ett värde om de kan fylla uppgifter som kommunen av en eller annan 

anledning inte klarar av. Det kan gälla t.ex. behoven hos stora språkliga minoriteter, eller 
behovet av alternativ pedagogik. Här förhåller sig vänsterpartiet positivt till friskolorna 
och fria förskolor. Men vi har också ett ansvar att pröva nya former inom den allmänna 
skolans ram. Varför kan t.ex. inte Motala kommun satsa på en egen helägd friskola? En 
verksamhet som fritt formas av personalen utan klåfingriga anvisningar från kommunen? 
En skola som i hög grad satsar på utbildning för lokala behov är ju den yrkesinriktade 
utbildningen på Carlsundsgymnasiet. Varför inte låta den skolan bli en helägd kommunal 

friskola? Skulle det finnas entusiastiska lärargrupper ute i våra mindre skolor på 
landsbygden, varför inte låta dessa pröva på någon form av ”intraprenad”? Och varför 
inte lite mer entusiastiskt driva frågan om föräldra- respektive elevstyrelser på våra 
skolor? 
 
Ett annat exempel på resonemang som kan leda snett är när man upprepade gånger 
stryker under att gymnasieskolan är en frivillig skolform och att man minsann ska satsa 
på grundskolan. Gymnasiet är ju idag en skolform som i princip alla elever behöver 
passera för att ha en möjlighet på arbetsmarknaden. Att då stryka under frivilligheten på 
detta sätt leder tanken fel. Det står inte mycket i målen om hur gymnasieskolan och 
vuxenundervisningen skulle kunna utvecklas kvalitativt. 
 
Sammantaget anser vänsterpartiet att inriktningsmålen för bildning och utbildning, om 
man nu ska ha sådana, bör bearbetas ytterligare i enlighet med resonemanget i vårt 

remissvar. 
 
Vi yrkar därför än en gång återremiss på inriktningsmålen. 
Skulle detta falla så yrkar vi avslag. 


