
 PROTOKOLL 
                                                               
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-05-28 
 
Plats och tid Tallåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 15:00 – 16:50 
 
Beslutande: Roland Bäckman (S) 
 Yvonne Oscarsson (V)  
 Lars Molin (M) 
 Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Helena Brink (C) 
 
Övriga deltagande Malin Ängerå (S) 
 Torsten Hellström (M)  
 Anne Hamrén (S) 
 Kristina Michelson (S) 
 Marie Mill (SRD) 
 Bertil Skoog (FP) 
 Maria Troedsson (M) 
 Ingrid Olsson (C) 
 László Gönczi (MP)  
 Kjell Nilsson (S) 
 Jaana Hertzman (C) 
 Claes Rydberg, kommunchef 
 Anders Härdevik, konsult 
 Lena Jonasson, rektor Stenhamreskolan 7-9 och Ramsjö skola 
 Roland Hamlin, utredare 
 Madelin Lindholm, Elevhälsan  
 Tina Månsson, nämndsekreterare utbildningsnämnden  
 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare allmänna utskottet  
 
Utses att justera Marie-Louise Hellström 
 
Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal   
 
 
Underskrifter  

Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer  80 
 Ulrica Swärd Bütikofer 
  
Ordförande  ...........................................................................  
 Roland Bäckman 
 
Justerande  ...........................................................................  
 Marie-Louise Hellström 
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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Forum Kommunstyrelsens allmänna utskott 
 
Sammanträdesdatum 2013-05-28 
 
Datum för anslags upprättande 2013-05-31   
 
Datum för anslags nedtagande 2013-06-24 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 
 
 
Underskrift ………………………………………………………………… 
 Ulrica Swärd Bütikofer 
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§ 80  Återkoppling gällande arbetsklimatet på Stenhamreskolan åk 7-9 .................... 4 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-05-28 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

4 

 Diarienummer 
   KS 0101/13 
 
§ 80 
 
Återkoppling gällande arbetsklimatet på Stenhamreskolan åk 7-9 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 

 
 
Sammanfattning  
 
Konsulten Anders Härdevik informerar om den arbetsklimatinventering han gjort under två 
dagar i april med anledning av de skrivelser som skickats till kommunen om arbetsklimatet på 
Stenhamreskolan årskurs 7-9. 
 
30 personer intervjuades den 10 respektive 11 april 2013, varav 28 stycken redovisas. Två av 
de intervjuade står inte under  rektors ansvar. 
 
Personalen på Stenhamreskolan fick resultaten redovisade för sig under måndagen (27 maj). 
 
Frågorna:  
(Svar gavs enligt en sexgradig skala där 6 är bäst och 1 är sämst) 
 
• Så här har jag upplevt arbetsklimatet: 

Mellan mig och rektor 
Medel 3,75,  det var större avvikelser här än på de andra frågorna. 

 
• Så här har jag upplevt arbetsklimatet: 

Kollegor emellan / mellan mig och kollegor 
Medel 3,71 med färre ytterlighetsresultat. 

 
• Så här har jag upplevt arbetsklimatet: 

Mellan mig och elev 
Medel 5,42 med uteslutande resultat på den övre skalan (4-6). 

 
• Så här har jag upplevt arbetsklimatet: 

Sammantagen helhetsupplevelse 
Medel 4,14, majoriteten påtalar stora brister i kommunikation och tillit mellan kollegor 
samt upplever grupperingar kollegor emellan som negativt för klimatet.  

 
• Vad beror nuläget på enligt dig? 

Majoriteten påtalar brister i kommunikation och tillit mellan kollegor samt upplever 
grupperingar kollegor emellan som negativt för klimatet.  

 
Forts s 5
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§ 80 forts 
 
Återkoppling gällande arbetsklimatet på Stenhamreskolan åk 7-9 
 
• Vad borde göras enligt dig? 

Majoriteten talar om tillitsstärkande insatser, behovet av förbättrad kommunikation 
kollegor emellan, behovet av respekt för olika åsikter kollegor emellan samt behovet av 
tydliggjorda strukturer. 

 
• Vad är det som det inte pratas om men som det borde pratas om enligt dig? 

Majoriteten anser de kollegiala grupperingarna, den bristande kollegiala lojaliteten med 
fattade beslut, den befintliga onsdagskonferensen, den reella oron för att bli ”dömd” för 
den egna uppfattningen samt den bristande kommunikationen kollegor emellan. 

 
• Vad är det bästa som kunde hända enligt dig? 

En majoritet anser tydligare struktur för respektive roll, att fattade beslut följs, få till en 
nystart samt att tilliten höjs mellan kollegor. 

 
• Vad är det värsta som kunde hända enligt dig? 

Majoriteten anser att det fortsätter som nu / Att inget händer samt att elever inte väljer 
Stenhamre. 
 

Konsulten ger som avslutning förslag på insatser: 
 
För rektor: 
 
• Fortsatt utbildning tillsammans med medarbetare; kommunikation 
• Stärka relationen med de medarbetare som inte känner förtroende för rektor 
• Handledning med inriktning på skapandet av rutiner och mötesformer 
• Personlighetsprofil tillsammans med ledningskollegan 
• Samordning/Processkartläggning av de administrativa insatserna på Stenhamre – görs 

tillsammans med de administrativa assistenterna och rektorskollega 
• Stöd i att se över hur organisationen än mer kan stötta enskild elev 

 
För medarbetare: 
 
• Fortsatt utbildning tillsammans med rektor; kommunikation 
• Skapa nya mötesformer för möten mellan medarbetare (tillsammans med rektor) 
• Se över samordnande funktioner; ämne, och elevvård (tillsammans med rektor) 
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