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Sammanträdesdatum

2011-11-21

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Perslundaskolans aula kl 18.30 - 19.20

Beslutande

Se uppropslista

Övriga deltagare

Joachim Krüger, ekonomichef
Annica Månsson, kommunsekreterare
Anders Steffen, revisor
Mari-Ann Runesson (KD), närvarande ersättare
4 åhörare

Utses att justera

Annica Norling (S) och Stig Mörtman (FP)

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret 2011-11-22 kl 16.00

Underskrifter

Sekreterare

...................................................................................................................................................

Paragrafer

Ordförande

68-80
...........................

Annica Månsson
...................................................................................................................................................

Anna Schönning (S)
Justerande

.....................................................................................................................................................................................................................................

Annica Norling (S)

Stig Mörtman (FP)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2011-11-21

Datum för
anslagets uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

Datum för
anslagets nedtagande

Kommunkontoret

...................................................................................................................................................
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2011-11-21

Kommunfullmäktige
UPPROPSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-11-21
Ledamöter
Björn Östberg (M)
Camilla Brundin Franksson (M)
Ralph Veltenaar (M)
Margaretha Östberg (M)
Thorsten Åstrand (C)
Birger Larsson (C)
Marit Rempling (C)
Birgitta Åstrand (C)
Lena Schenström (C)
Stig Mörtman (FP)
Dan Brodin (KD)
Magnus Jonsson (S)
Anna Schönning (S)
Staffan Nordqvist (S)
Carina Löfgren (S)
Nils-Erik Henningsson (S)
Bo Norling (S)
Tord Horn (S)
Ann-Christin Persson Georgsdotter (S)
Torbjörn Nyholm (S)
Sarah Andersson (S)
Sölve Malm (S)
Annica Norling (S)
Stefan Sandberg (S)
Yvonne Wendelius (S)
Ulf Henningsson (S)
Owe Hellberg (V)
Markku Kalliokoski (V)
Ove Krantz (MP)
Lena Lindqvist (SD)
Linda Andersson (SD)
Ersättare
Maria Öqvist (M)
Crister Johansson (M)
Per-Olof Uhrus (C)
Lars-Erik Wickberg (C)
Magnus Hålén (C)
Gunlög Söderström (FP)
Bo Stenbeck (FP)
Mari-Ann Runesson (KD)
Göran Lindkvist (KD)
Johan Stark (S)
Pia Hemgren-Krantz (S)
Mats Åstrand (S)
Britt-Marie Horn (S)
Bertil Andersson (S)
Linda Nyholm (S)
Börje Olsson (S)
Elsie-Britt Eriksson (S)
Carina Hellberg (V)
Anders Hallman (V)
Evan Lager (MP)
Anna Åström Strömner (MP)

Närv

Frånv
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ersättare för Björn Östberg

X

Ersättare för A-C Persson Georgsdotter
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING § 68-80
§

68

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND
§

69

AVSÄGELSE FÖRTROENDEMANNAUPPDRAG
§

70

ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET 2012-2014
§

71

LÅNGSIKTIG INVESTERINGSPLAN 2012-2018
§

72

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS
§

73

SAMMANTRÄDESDAGAR 2012
§

74

HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST
§

75

INKALLANDE AV ERSÄTTARE I STYRELSER OCH NÄMNDER – REVIDERING AV
FULLMÄKTIGES BESLUT § 25/11
§

76

REDOVISNING AV OBESVARADE MOTIONER
§

77

SVAR PÅ INTERPELLATION – BOSTADSFÖRSÖRJNING
§

78

INTERPELLATION – SKOLAN I FOKUS
§

79

INTERPELLATION – ARBETSKLIMATET I SKOLAN
§

80

RAPPORTER
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Kommunfullmäktige
§

68

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND
Ärende
Varken skriftliga eller muntliga frågor ställdes vid sammanträdet.

Kommunfullmäktiges beslut
Frågestunden förklaras avslutad.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§

69

AVSÄGELSE FÖRTROENDEMANNAUPPDRAG
Ärende
Bertil Andersson (S) har i skrivelse avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Avsägelsen godkänns.

2.

Kommunkontoret får i uppdrag att hos Länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning för
Ockelbo kommun.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-11-21

Kommunfullmäktige
§

70

ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET 2012-2014
Ärende
Innan ekonomiutskottet lämnar förslag till års- och flerårsbudget 2012-2014 ska överläggningar
med nämndföreträdare ske. Överläggningarna har genomförts den 6 och 7 oktober 2011.
Uppdrag inför överläggningarna
Instruktioner avseende arbetet med års- och flerårsbudget 2012-2014 har delgivits samtliga
berörda. Respektive nämnds budgetförslag ska vara enligt ram. Tjänsteskrivelse ska innehålla en
konsekvensbeskrivning hur de preliminära ramar för åren 2012-2014 påverkar verksamheterna och
deras kvalitetsnivå. Förslag till investeringsbudget och nämndsövergripande mål ska presenteras.
Överläggningar med nämndföreträdare inför års – och flerårsbudget 2012-2014
Torsdag den 6 oktober 2011, kl 09.00 – 16.30
kl 09.00 – 10.00
Ekonomiutskott
kl 10.30 – 12.00
Utbildnings- och kulturnämnd
kl 13.00 – 14.30
Socialnämnden
kl 15.00 – 16.00
Bygg- och miljönämnden
kl 16.00 – 16.30
Bolagen
Fredag den 7 oktober 2011, kl 09.00 – 13.00
kl 09.00 – 10.30
Kommunstyrelsen
kl 10.30 – 13.00
Ekonomiutskott
Företrädare för varje parti har inbjudits att delta i överläggningarna och vid ekonomiutskottets
sammanträde utan beslutanderätt.
Beslutsunderlag
Ekonomiutskottet § 12/11.
Ordförandeberedningens förslag.
Kommunstyrelsen § 127/11.

Yrkanden
Magnus Jonsson (S), Thorsten Åstrand (C)
Bifall till kommunstyrelsens förslag
Owe Hellberg
Bifall till vänsterpartiets budgetförslag (se bilaga)
Inlägg i debatten
Anna Schönning (S)

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Magnus Jonssons (S) och Thorsten Åstrands (C) yrkande kontra
Owe Hellbergs yrkande och finner att kommunstyrelsens förslag godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
1.

För år 2012 ändras det finansiella målet om att årets resultat, efter finansnetto, ska vara 2 %
av skatter och statsbidrag till att vara 1,5 %.

2.

Nettoramar för drifts- och investeringsbudget fastställs i enlighet med föreliggande förslag med
sammanställning enligt följande:
Driftsbudget

2012

2013

2014

Kommunstyrelsen

62 628

64 126

65 409

Bygg/miljönämnd

3 305

3 361

3 429

Utbildning/kultur

112 748

111 265

109 897

Socialnämnd

115 533

117 793

120 149

473

483

493

0

0

200

Summa driftsbudget

294 687

297 028

299 576

- varav gymnasieskola

24 301

20 785

17 648

Investeringsbudget

2 012

2 013

2 014

Kommunstyrelsen

Revision
Valnämnd

3.

5 800

5 800

5 800

Bygg- och miljönämnd

50

50

50

Utbilding/kulturnämnd

800

800

800

Socialnämnd

300

300

350

Summa investeringsbudget
6 950
6 950
7 000
Vid beräkning av förändringar av budgetramen för utbildnings- och kulturnämnden ska
budgetanslaget för gymnasieskolan exkluderas och handläggas separat.

4.

Medel om 30 000 kronor avseende underhåll av Hälsans stig överförs fr o m år 2012 från
kommunstyrelsen till utbildnings- och kulturnämnden.

5.

Kommunstyrelsen erhåller ett tillägg om 250 000 kronor för år 2012 och med 500 000 kronor
fr o m år 2013 med inriktningen lönesatsning förskollärar- och lärarlöner.

6.

Bygg- och miljönämnden erhåller ett tillägg med 500 000 kronor fr o m år 2012.

7.

Utbildnings- och kulturnämnden erhåller tillägg enligt budgetpropositionen med 30 000 kronor
för år 2012, med159 000 kronor år 2013 och med 153 000 kronor för 2014.

8.

Gymnasieskolans budgetram reduceras med 250 000 kronor för år 2013.

9.

Utbildnings- och kulturnämnden erhåller utökad ram fr o m år 2012 med 1 500 000 kronor.

10. Socialnämndens erhåller utökad ram fr o m år 2012 med 1 500 000 kronor.
11. Investeringsnivå om 10,0 mkr/år kvarstår. För perioden fördelas anslag till styrelse och
nämnder med 6 950 tkr för åren 2012 och 2013 och med 7 000 tkr för år 2014.
12. Planerad ombyggnation av Perslundaskolan handläggs separat när kostnadsbilden är klarlagd.
13. Nämndernas övergripande mål godkänns.
14. Den kostnadsram inom vilken kommunstyrelsen i enlighet med sitt reglemente (§ 9, p13) ska
kunna fatta beslut i brådskande ärenden av mindre betydenhet fastställs till 400 000 kronor
(per år).
15. Kommunstyrelsens ordförande medges att för mindre projektinsatser och i brådskande
situationer disponera medel ur kommunstyrelsens kostnadsram (se f g beslutspunkt) upp till
200 000 kronor (per år)
16. Den beloppsram inom vilken kommunstyrelsen enligt sitt reglemente (§ 9, p 7) får förvärva eller
försälja fastighet eller fastighetsdel, fastställs till 800 000 kronor (per objekt).
Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
17. Internränta för 2012 fastställs till 4 %.
18. Taxor och avgifter för 2012 fastställs.
19. Utdebitering för år 2012 fastställs till 22,54 skattekronor.
20. Förslaget till års- och flerårsbudget 2012-2014 fastställs i övrigt.

Reservation
Mot beslutet och till förmån för Owe Hellbergs yrkande reserverar sig Owe Hellberg (V), Markku
Kalliokoski (V), Dan Brodin (KD), Ove Krantz (MP) och Stig Mörtman (FP)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§

71

LÅNGSIKTIG INVESTERINGSPLAN 2012-2018
Ärende
Investeringsnivå
Kommunens totala investeringsnivå är fastställd till 10,0 mkr/år med viljeinriktningen att ge
förutsättningar för att möta kommande investeringsbehov inom förskolan, Perslunda skola och
kostverksamheten.
Långsiktig investeringsplan
Fastställd långsiktig investeringsplan ska behandlas av kommunstyrelsen två gånger per år och i
samband med budgetarbetet.
I samband med arbetet med års- och flerårsbudget 2012-2014 ska planen aktualiseras och
eventuellt revideras. Förslag till plan för åren 2012 – 2018 har utarbetats.
I planen för 2012 – 2018 anges en inriktning av ombyggnation Perslunda skola med avsatta medel
om 40 mkr för år 2013 och för 2014 ytterligare 40 mkr. Upplåningsbehovet beräknas år 2014 till 50
mkr.
Investeringen av ombyggnaden handläggs separat när kostnadsbilden är klarlagd, varvid inga
beräkningar finns med i förslag till års- och flerårsbudget 2012-2014.

Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2011-09-30
Kommunstyrelsen § 128/11

Kommunfullmäktiges beslut
Långsiktig investeringsplan 2012-2018 godkänns

Utdragsbestyrkande
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2011-11-21

Kommunfullmäktige
§

72

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS
Ärende
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap, som trädde i kraft den 1 september 2006, ska kommuner och
landsting minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i
fred och uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar. Lagen föreskriver bl.a. att kommunen
ska upprätta en plan för hur extra ordinära händelser ska hanteras. Grunden för denna plan är en
risk och sårbarhetsanalys (RSA) som gäller för innevarande mandatperiod. RSA:n skall
godkännas av både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Under 2010 och början av 2011 har alla verksamheter tagit fram handlingsplaner för att kunna
hantera extra ordinära händelser.
Denna sammanställda RSA innehåller bl.a.
•

Identifierade och värderade risker, sårbarheter samt kritiska beroenden inom kommunens
geografiska område.

•

Verksamheter som kan ge negativ påverkan på miljön.

•

Bedömning av kommunens förmåga att motstå och hantera identifierade hot och risker som
kan leda till en extra ordinär händelse.

Beslutsunderlag
Beredskapssamordnare Torbjörn Hallbergs tjänsteskrivelse 2011-10-10.
Kommunstyrelsen § 129/11.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Risk och såbarhetsanalysen godkänns

2.

Analysen ska kopplas till handlingsplaner med uppgifter om kostnader samt redovisas till
kommunstyrelsens sammanträde i mars 2012.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§

73

SAMMANTRÄDESDAGAR 2012
Ärendet
Sammanträdesdagar samt annonsering för år 2012 ska fastställas. Från kommunkontoret föreligger
följande förslag:
1.
Januari
Februari
mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

2.

KS
30
27
26
26
28
27
24
29
3

KF

1
26
17

kl 09.00

kl 18.30

5
7
18
-

Annons om fullmäktiges sammanträde införs i Arbetarbladet, Gefle Dagblad, Gästriklands
Tidning och Ockelbo Nytt där även föredragningslistan införs.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 134/11.

Kommunfullmäktiges beslut
Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige samt annonsering fastställs enligt förslag.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§

74

HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST
Ärende
Sedan hösten 2006 har X-trafik i egenskap av trafikhuvudman handlagt Ockelbo kommuns
färdtjänsttillstånd. Från och med första januari 2012 kommer Landstinget Gävleborg att vara den
nya trafikhuvudmannen och man övertar också X-trafiks roll i kollektivtrafikfrågor.
För att den nya kollektivtrafikmyndigheten ska kunna hantera kommunens färdtjänstärenden krävs
ett nytt beslut enligt bifogad skrivelse från X-trafik.

Beslutsunderlag
Trafiksamordnare Daniel Perssons tjänsteskrivelse 2011-10-07.
Kommunstyrelsen § 135/11.

Kommunfullmäktiges beslut
Ockelbo kommun överlåter myndighetsansvaret för färdtjänsten till den nya trafikhuvudmannen.

Utdragsbestyrkande
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§

75

INKALLANDE AV ERSÄTTARE I STYRELSER OCH NÄMNDER – REVIDERING AV
FULLMÄKTIGES BESLUT § 25/11
Ärende
Centerpartiet vill ändra turordningen för inkallande av ersättare i styrelser och nämnder enligt
följande:
C, FP, S, M, KD, MP, V
(tidigare C, S, FP)

Beslutsunderlag
Centerpartiets skrivelse 2011-09-20.
Kommunstyrelsen § 137/11.

Inlägg
Thorsten Åstrand (C)

Kommunfullmäktiges beslut
För ledamot tillhörande nedanstående
partigrupp

Inträder ersättare i nedan angiven partigruppsordning

Moderata samlingspartiet (M)

M, KD, MP, V, C, FP, S

Centerpartiet (C)

C, FP, S, M, KD, MP, V

Socialdemokraterna (s)

S, C, FP

Vänsterpartiet (v)

V, MP, M, KD

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§

76

REDOVISNING AV OBESVARADE MOTIONER
Ärende
I enlighet med § 30 i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska motioner som inte beretts färdigt
redovisas.
•

Mål för den kommunala verksamheten och dess beslut – Owe Hellberg (V)

•

Bältesanvändning i bussarna i Ockelbo kommun – Camilla Franksson (M)

•

Inför en omsorgsgaranti i Ockelbo – Stig Mörtman (FP)

•

Förändring av budgetprocessen i Ockelbo - Stig Mörtman (FP)

•

Inför en läsa-skriva-räkna-garanti i lågstadiet – Stig Mörtman (FP)

•

Inför en Äldreombudsman i Ockelbo – Stig Mörtman (FP)

•

Redovisning av kommunalt parti- och utbildningsstöd – Stig Mörtman (FP)

•

Se över den politiska organisationen – Stig Mörtman (FP)

Motionerna är under beredning och ambitionen är att de ska kunna besvaras vid decembersammanträdet.

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§

77

SVAR PÅ INTERPELLATION – BOSTADSFÖRSÖRJNING
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade i § 66/11 att Stig Mörtmans (FP) interpellation angående
bostadsförsörjning skulle besvaras på fullmäktiges sammanträde den 21 november.

Kommunstyrelsens ordförande Magnus Jonsson (S) besvarar den på följande sätt:
”Ockelbo Kommuns bostadsförsörjningsprogram ska vara ett tydligt underlag för den framtida
samhällsplaneringen i Ockelbo. Det är tänkt att ligga till grund för att utveckla Ockelbo utifrån Vision
2020. Bostadsförsörjningsprogrammet ska visa vägen för hur vi vill utveckla Ockelbo som
framtidens boendekommun, med tillväxt och möjligheter.
Programmet ska ge förutsättningar för alla att leva i goda bostäder. Här måste vi tillsammans, i
dialog, förverkliga de delar av programmet som gör att Ockelbo även i framtiden kan möta de
behov som Ockelboborna har, men framför allt, ha fokus på att öka inflyttningen till kommunen
Svar på interpellationen:
1.

Fullmäktige antog nuvarande bostadsförsörjningsprogram 2006-03-06 och programmet
beslutades att gälla from 2006 tom 2026. Man kan i efterhand konstatera att fullmäktige borde
ha varit tydligare i sitt beslut att programmet ska revideras under varje mandatperiod även om
det sträcker sig till 2026. Detta har uppmärksammats och arbetet har påbörjats för att ta fram
ett underlag för revidering. Det beräknas vara klart för beredning i kommunstyrelsen under
första halvåret 2012.”

2.

Ett antal åtgärder finns specificerade i bostadsförsörjningsprogrammet varav en del är
genomförda och en del inte.
Det har bland annat tillskapats lägenheter både för studentboende och äldrebonde via
ombyggnation av Vibacka samt kommunens nybyggnation av särskilda boendet Bysjöstrand.
Den eviga frågan om nyproduktion på kommunalägd mark i centrala Ockelbo har diskuterats
mycket utifrån rådande bostadsbrist kopplat till ett marknadsläge som gör det svårt att hitta
sunda finansieringslösningar.
Vi kan konstatera att resultatet inte är det önskvärda eftersom befolkningen minskat trots de
åtgärder som föreslogs i bostadsförsörjningsprogrammet. Vi har dock haft positiv
inflyttningsstatistik men det föds färre barn och det blir allt fler äldre.”

Efter inlägg av Stig Mörtman (FP) och Owe Hellberg (V) förklaras debatten avslutad. Stig
Mörtman tackar för svaret.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§

78

INTERPELLATION – SKOLAN I FOKUS
Ärende
Stig Mörtman (FP) ställer följande interpellation till utbildnings- och kulturnämndens ordförande:
”Vi har alla, i de lokala medierna, kunnat läsa om framgången eller den klättring som kommunen
gjort i lärarförbundets rankning av Sveriges bästa skolkommun, kommunen kallas till och med
länets skolkomet!
Ordförande i utbildnings och kulturnämnden uttalar sig om att ”vi är inte nöjda” och det får jag
verkligen hoppas! Att döma av det resultatet, är det fortfarande en lång väg att gå, och mycket att
göra för att kunna vara riktigt nöjd.
Kommunen ligger fortfarande i botten när det gäller exempelvis betygsresultat, meritvärden, både
med och utan hänsyn tagen till förutsättningarna.
Samtidigt är vårens nationella prov i svenska, matematik och engelska en allt annat än en önskvärd
läsning. I en aktuell doktorsavhandling från Göteborgs universitet hävdas att ju mer ansvar eleverna
får ta själva för sitt lärande, desto lägre visar sig prestationsresultaten vara.
Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor till ordföranden i utbildnings
och kulturnämnden
•

vilka slutsatser har nämnd och förvaltning dragit när det gäller skillnaden mellan godkända
elever, där kommunen klättrat ”över hundra platser”, och betygsresultaten? Jämfört med
tidigare år är det en väldigt stor skillnad, betygsresultaten är till och med sämre än föregående
år.

•

vilka slutsatser har nämnd och förvaltning dragit när det gäller de resultat från de nationella
proven i svenska, matematik och engelska samt slutbetyg som presenterats i bland annat
delårsrapporten? Utifrån dessa finns det en överhängande risk att nästa års Sveriges bästa
skolkommun återigen blir allt annat än en positiv läsning!

•

hur ser det ut i skolan när det gäller matematik? Finns det förutsättningar för pedagogerna att i
tillräcklig utsträckning vara drivande i lärandet eller är det så att eleverna själva får ta ansvar
för sitt lärande? Och är det i så fall någon skillnad mellan ämnena Sv, Eng och Ma?”

Sedan fullmäktige medgivit att interpellationen får ställas besvarar utbildnings- och
kulturnämndens ordförande Anna Schönning (S) den på följande sätt:
Frågeställningarna i interpellationen utgår från Lärarförbundets ranking ”Bästa skolkommun 2011”
som baseras på kunskapsresultat från vårterminen 2010.
Godkända elever – betygsresultat
En jämförelse av andel elever som nått minst godkänt betyg i alla ämnen, genomsnittliga
meritvärdet och behörigheten i år 9 visar följande resultat

2008
2009
2010
2011

Andel elever som nått
målen i alla ämnen
77,1
62,7
73,9
75.0

Genomsnittligt
meritvärde
205,6
192,5
190,7
200,4

Behörighet till
gymnasieskolan
84,4
79,5
86,4
82,8 *

* Nya skärpta behörighetsregler gäller från och med 2011 utifrån ny skollag. Andelen elever som
var behöriga att söka något gymnasieprogram var för rikets samtliga huvudmän 87.7 % och för
rikets samtliga kommuner 87.0 %. Inom Gävleborgs län med genomsnitt 83.1 % hamnar Ockelbo
på plats fem.
Gällande skillnaden mellan andel elever som når målen i alla ämnen och meritvärdet är slutsatsen
den som presenteras i Kvalitetsredovisning för Ockelbo kommun 2010 på sid 14: ”Behörigheten har
förbättrats mellan 2009 och 2010. Meritvärdet har försämrats vilket kan tolkas som att vi inte lyckats
utmana alla elever på deras högsta nivå så de kunnat nå så långt som möjligt efter individuella
förutsättningar”
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D.v.s. det kan vara så att skolan har för lågt ställda förväntningar på eleverna och nöjer sig med att
eleverna når godkänt resultat. Forskning visar skolans höga positiva förväntningar på eleverna är
en framgångsfaktor. Detta lyfter nämnden fram i grundskolans handlingsplan för förbättrade
kunskapsresultat och det är en viktig del i arbetet med vår synvända att lyfta diskussionen om
skolans och pedagogernas förhållningssätt och elevsyn i detta avseende. Centralt för att eleverna
skall ges förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling är förstås också en
läroplansförankrad undervisning med tydliga mål. Syftet med skolans utvecklingsarbete inom IUP
(individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen) och LPP (lokal pedagogisk planering utifrån
läroplanen) som också är en del av handlingsplanen är ett led i att åtgärda nuvarande brister inom
detta område.
Nationella prov och slutbetyg
I nämndens delårsbokslut per den 30 juni 2011 redovisas måluppfyllelse i endast tre av skolans 16
ämnen, det handlar om nationella prov och betyg i matematik, engelska och svenska för år 9.
Resultaten, utom betygsresultatet i svenska, är försämrade 2011 jämfört med 2010.
Den slutsats man kan dra är att kunskapsresultaten i alla avseenden behöver förbättras och att
skolan med full kraft behöver fortsätta det förbättringsarbete som är inlett och som beskrivs i
Handlingsplan för förbättrade kunskapsresultat i grundskolan (UKN 110426 § 42). Här är också
Skolinspektionens tillsynsbeslut viktiga verktyg som ger oss ytterligare bekräftelse på de områden
vi behöver lägga fokus på, till exempel handlar det om förbättrat arbete kring särskilt stöd och
åtgärdsprogram samt kvalitetsarbetet – det är skolans arbete och undervisningen som skall
utvärderas och inte den enskilde eleven.
Matematik
Ett kommunövergripande ämnesnätverk i matematik startade hösten 2010 där pedagoger från alla
skolenheter ingår. Från 2011 finns 20 % utvecklingstjänst avsatt för uppdrag som nätverksledare.
Kommunen beviljades efter ansökan statliga utvecklingsmedel i matematik som möjliggör att 10
lärare under läsåret 2011-2012 går en studiecirkel utifrån ett studiematerial från NCM (Nationellt
Centrum för Matematikutbildning). Frågan som ställs i interpellationen ”finns det förutsättningar för
pedagogerna att i tillräcklig utsträckning vara drivande i lärandet eller är det så att eleverna själva
får ta ansvar för sitt lärande” är ytterst relevant. Forskning visar att arbetssätt där läraren hela tiden
är aktiv, stödjande och drivande samt ger ledning och stimulans i undervisningssituationen är
framgångsrikt, medan arbetssätt där elever utlämnas åt eget arbete och självstudier inte gynnar
elevens kunskapsutveckling. Utifrån frågeställningen menar vi från nämndens sida att
förutsättningar för pedagogerna finns. Detta är också ett område som lyfts i handlingsplanen inom
ramen för vår synvända. Skolan behöver i alla ämnen hitta former för att eleverna ska ha ett reellt
inflytande över själva lärandesituationen, något som också framgår av Skolinspektionens
tillsynsbeslut. Vi behöver ha en variation av metoder och arbetssätt för att kunna tillgodose
elevernas olika lärstilar. Där är grundskolans satsning på utomhuspedagogik viktig. Även inom
utomhuspedagogik finns ett kommunnätverk med pedagoger från alla skolor som träffas
regelbundet och en utvecklingstjänst om 20 % avsatt som motor i arbetet.

Efter inlägg av Stig Mörtman (FP) förklaras debatten avslutad. Stig Mörtman tackar för
svaret.
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INTERPELLATION – ARBETSKLIMATET I SKOLAN
Ärende
Stig Mörtman (FP) ställer följande interpellation till utbildnings- och kulturnämndens ordförande:
”Vi har under hösten kunnat läsa i de lokala medierna inlägg om bland annat arbetsklimatet i skolan
och att det finns en upplevd otrygghet. Det skrivs om allt ifrån bristande lyhördhet till en ren rädsla
för att göra sin röst hörd.
Samtidigt visar representanter för nämnden i ett repliksvar upp en mindre ödmjuk inställning. Att
kräva handfasta exempel kan vara paradoxalt för en organisation som säger sig uppleva en
otrygghet och bristande tillit, det är som att uppmana någon att vara spontan!
Det inre arbetsklimatet i skolan är avgörande för dess förmåga att erbjuda eleverna en
stimulerande och utvecklande miljö för lärande. Om detta är förhoppningsvis alla som är väl insatta
i skolans verksamhet överens.
I lärarförbundets ranking av Sveriges bästa skolkommun var kommunen 2009 rankad nummer 62
när det gäller friska lärare, för att 2010 var på plats 188 och nu senast på plats 230.
Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor till ordförande i utbildnings
och kulturnämnden
•

vilka slutsatser har nämnd och förvaltning dragit utifrån Sveriges bästa skolkommun - friska
lärare och arbetsklimatet i våra skolor – kan det utöver det finnas en koppling till
skolresultaten?

•

har det systematiskt arbetsmiljöarbetet på något sätt fångat upp förhållanden i arbetsmiljön
som har eller kan påverka de anställdas hälsa i den riktning som Sveriges bästa skolkommun friska lärare indikerar?”

Sedan fullmäktige medgivit att interpellationen får ställas besvarar utbildnings- och
kulturnämndens ordförande Anna Schönning (S) den på följande sätt:
I Lärarförbundets ranking ”Sveriges bästa skolkommun 2011” ingår friska lärare som en av 14
parametrar. Statistiken är hämtad från november 2010 och avser andel i % av medlemmar i
Lärarförbundet som var sjukskrivna 30 dagar eller mer. Ockelbo hade vid det tillfället 3,7 %
långtidssjukskriva med facklig tillhörighet Lärarförbundet vilket gav oss plats 230 i rankingen.
Ytterligare ett mått är invägt i statistiken som rör förändringen i procent mellan andelen sjukskrivna
2009 och 2010.
Uppgifterna till rankingen kommer från kommunen via SKL och OFR (offentliganställdas
förhandlingsråd) där den samkörs med Lärarförbundets medlemsregister.
I kommunen får vi inte registrera facklig tillhörighet så den sjukstatistik som finns att tillgå kan inte
delas upp och analyseras per facklig organisation.
Den totala sjukfrånvaron inom UKN har minskat mellan 2007 och 2010, nedan redovisas uppgifter
hämtade ur nämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2010 som avser helår:
2005

2006

2007

2008

2009

2010

7,03

6,23

4,83

5,02

4,82

3,3

Vi tolkar ovanstående statistik som ett relativt gott resultat som i sig inte ger anledning till oro utifrån
att läget förbättrats väsentligt under en sexårsperiod.
I delårsbokslut för första halvåret 2011 redovisar nämnden åter högre sjuktal, uppgifterna avser
perioden januari-juni för respektive år:

2009
2010
2011

Sjukfrånvaro i % januari tom juni
Kvinnor
Män
Totalt
5,42
2,02
4,85
3,8
2,5
3,6
5,60
3,06
5,16
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Med anledning av ökad sjukfrånvaro för första halvåret 2011 har frågan lyfts i UKSAM och vi har
tillsammans med fackliga parter analyserat sjukstatistiken på områdesnivå uppdelat på lång- och
korttidsfrånvaro samt tillsvidareanställd och visstidsanställd personal. Inom skolorganisationen
uppvisar rektorsområdet Perslundaskolan/Komvux lägst sjukfrånvaro med totalt 2,4 %. Högst
sjukfrånvaro med totalt 6,9 % har det rektorsområde där Wij förskola, Lingbo skola och Åbyggeby
skola ingår.
Uppdelat per verksamhet har grundskolan lägst sjukfrånvaro med 1,7 %. Förskolan ligger på 4,7 %
och fritidshemmen på 4,8 %.
Utifrån diskussion i förvaltningens ledningsgrupp och i UKSAM gör förvaltningen bedömningen att
den ökade sjukfrånvaron snarare är kopplad till hög arbetsbelastning, och då främst i förskola och
fritidshem, än till arbetsklimatet.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet inom UKN bygger på en struktur med en gemensam årlig
arbetsmiljöplan för hela nämnden, där också varje
verksamhet /område ska upprätta en årlig plan för arbetsmiljöinsatser. Planerna tas fram av
arbetsgivare och fackliga i samverkan. Inom ramen för planen genomför flera områden regelbundet
psykosocial skyddsrond/kartläggning och vidtar lämpliga åtgärder utifrån resultatet.
Att det i skolan generellt skulle finnas en upplevd otrygghet, bristande lyhördhet och en rädsla för
att göra sin röst hörd är inte något som kommit till nämndens kännedom. Förutom verksamheternas
egna kartläggningar av den psykosociala arbetsmiljön ska kommunen innan årets slut genomföra
en medarbetarenkät inom samtliga verksamheter. Den kommer att fånga upp bland annat frågor
som rör arbetsklimat och ledarskap. Vad enkäten kommer att visa återstår att se. Syftet med en
kartläggning, oberoende av om den genomförs lokalt på en enhet eller kommunövergripande, är att
ta hand om resultatet på ett ansvarsfullt sätt och genomföra de förändringar som krävs för att all
personal i våra verksamheter skall ha en god och sund arbetsmiljö med ett klimat som tillåter
olikheter och ger plats för växande och utveckling.
Efter inlägg av Stig Mörtman (FP) och Anna Schönning (S) förklaras debatten avslutad. Stig
Mörtman tackar för svaret.
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RAPPORTER
•

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SOL och enligt § 9 LSS, Lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade – kvartal 3, 2011

•

Tillsynsprotokoll – Inspektion av överförmyndaren i Ockelbo kommun den 31 augusti 2011.

Kommunfullmäktiges beslut
Rapporteringen godkänns.
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