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En interpellation till ordföranden för 
Utbildnings- och Kultur-nämnden 
angående den synnerligen skarpa kri-

tiken från gymnasieskolans personal mot 
förvaltningsledning och den politiska led-
ningen redovisad i Personalenkät 2010. Den 
18-sidiga rapporten innehåller ett 40-tal 
olika jämförelser åren 2003 – 2010. Genom-
gående trend som redovisas är tyvärr en ne-
gativ, för att inte säga mycket negativ ”ut-
veckling” på nästan samtliga punkter. Vissa 
enkätsvar uppvisar närmast alarmerande ne-
gativ trend, t ex svaret på frågan: ”Jag tycker 
att personalvården på min arbetsplats fung-
erar väl” som sjunkit från 82% till 39%. 
”Beslutsfattandet på min skola känneteck-
nas av tydliga beslut och en bra uppföljning 
av dessa”  har sjunkit från den redan oaccep-
tabelt låga nivån 64% till 28%. Den stora 
nedgången redovisas för övrigt från 2008 till 
2010, det vill säga efter tillsättandet av ny 
förvaltningschef.

Men den värsta kritiken levereras i 29 

punkter under rubriken ”Övriga kommenta-
rer”. Det är ord och inga visor.

Med anledning av denna massiva kritik vill 
jag veta:

•  Varför tror du att förvaltningsledningen 
får så dåligt omdöme?

•  Varför tror du att den politiska ledningen, 
under ditt ordförandeskap, får så dåligt 
omdöme?

•  Är du själv nöjd med utvecklingen på vår 
gymnasieskola?

•  Har du fortsatt förtroende för den nya 
förvaltningschefen?

•  Om Ja på denna fråga: Hur kan du ha det?
Om Nej på denna fråga: 

Vad tänker du göra åt det?

Jan A. Pressfeldt (AD)

"Är du nöjd med utvecklingen 
på Ale gymnasium?"

Interpellationen är ställd till Barn- och ung-
domsnämndens ordförande, Eje Engstrand 
(S):

År efter år har kommunfullmäkti-
ge informerats över vår grundsko-
las dåliga resultatstandard. Utveck-

lingen har under de många år som re-
dovisningen skett visat sämre och sämre 
resultat. Uppenbarligen har dessa rappor-
ter helt negligerats eftersom den negati-
va trenden håller i sig. Inget syns ha gjorts 
åt situationen. – Den senaste redovisning-
en från Sveriges Kommuner och Lands-
ting visar bl a att av Sveriges 290 kommu-
ner hamnar Ale kommuns grundskolor vad 
gäller:

• Andel elever som uppnått målen i samtli-
ga ämnen (70%) på plats 247
• Andel elever behöriga till gymnasieskolan 
(83%) på plats 252

Det har nu gått så långt att föräldrar med 

barn i våra grundskolor startat något som 
kan betecknas som uppror mot sättet att 
sköta våra grundskolor. Anmärkningsvärt 
är att samtidigt med den kommunala sko-
lans negativa trend når den Fria Skolan i Ale 
betydligt bättre resultat.

Du har det yttersta politiska ansvaret för 
grundskolan och med anledning av dessa 
dåliga resultat vill jag veta:

• Varför fortsätter denna negativa trend år 
efter år?
• Vilka åtgärder har du vidtagit för att höja 
kvaliteten i våra grundskolor?
• Om du anser dig ha vidtagit kraftfulla åt-
gärder:
– Varför har resultaten uteblivit?
– Vilka ytterligare åtgärder kommer du att 
vidta?
• Hur kommer det sig enligt din mening 
att friskolan i Ale uppvisar betydligt bättre 
resultat?

Jan A. Pressfeldt (AD)

Interpellationen har ett grundläggande 
fel, nämligen att skolresultaten genom 
åren skulle visat sämre och sämre resul-

tat, skolans resultat har under åren sedan 
nuvarande betygssystem infördes varierat 
upp och ner, både över och under genom-
snittet.

Detta kan kontrolle-
ras i Skolverkets officiella 
statistik som visar att kom-
munen har ökat lärar-tät-
heten genom åren, att an-
delen pedagoger med god-
känd examen är högre än 
snittet, att betygsgenom-
snittet rör sig upp och ner 
genom åren, men rör sig 
kring genomsnittet. Ande-
len elever som saknar vissa 
betyg och därmed har svårighet att komma 
in på gymnasiet är högre än genomsnittet.
SKL:s öppna jämförelser har funnits så kort 
tid att det är svårt att se långsiktiga trender.

Självklart är Barn- och ungdomsnämnden 
inte nöjda med resultaten och har vidtagit ett 
antal åtgärder för att förbättra eleverna re-
sultat: Särskild satsning på IT-stöd ”En till 
En”, särskild satsning på Matematik, Läsa/
skriva, 10 Mkr på tre år till utvecklingpro-
jekt, SSPF,  projekt mot skolk, lov- och som-
marskola,  med mera som framgår av nämn-
dens kvalitetsredovisning för 2009.

Svar på första frågan:
Frågan är felställd, se ovan, de resultat 

som används är SKL:s näst sista, den senas-
te visar en mindre förbättring för Ale.

Svar på andra frågan:

Se ovanstående  redovisning, som är en 
del av ett omfattande arbete.

Svar på tredje frågan:
Vi vet ännu inte om resultaten uteblir, en 

omsvängning kan vara på väg, men årets re-
sultat är ännu inte framme, resultaten från 

nationella proven i 5:an 
ligger över genomsnittet, 
men är även det för kort tid 
att säkert dra slutsatser av.

Svar på fjärde frågan 
om friskolan:

Friskolorna står under 
skolinspektionens kon-
troll varför jag inte vill 
uttala mig om detta.

Jag konstaterar att 
forskning visar på att för-
äldrarnas utbildningsnivå 

är mest avgörande för en skolas resultat och 
Ahlafors Fria skola har betydligt högre ut-
bildningsnivå på sina föräldrar.

Sedan noterar jag att ingen av Ale kom-
muns skolor har fått frågan från Skolin-
spektionen om varför det skiljer så mycket 
mellan resultaten i nationella prov och slut-
betyg, den frågan har 
dock ställts till Ahlafors 
Fria Skola.

Eje Engstrand   
Ordförande i Barn- och ungdomsnämnden

Jan A Pressfeldt (AD) har i en interpellation 
ställt frågor till mig mot bakgrund av resulta-
ten från en personalenkät på gymnasieskolan. 
Jag vill ge följande svar.

Vartannat år görs en bred undersök-
ning i form av en personalenkät 
riktad till all personal i Ale kommun. 

Ett flertal gånger har också en särskild enkät 
genomförts på Ale gymnasium och det är 
mot bakgrund av resultaten i denna som 
frågorna i interpellatio-
nen ställs. Jan A Pressfeldt 
frågar om jag är nöjd med 
utvecklingen på vår gym-
nasieskola. Mitt svar är att 
jag är nöjd över det vi har 
lyckats åstadkomma genom 
ett mycket hårt och svårt 
arbete. Det senaste året 
har inneburit stora föränd-
ringar på Ale gymnasium 
och bland annat med neddragningar av per-
sonalen för att anpassa till nu aktuellt elev-
tal. Sådana leder alltid till turbulens och oro. 
Förändringarna har varit nödvändiga och vi 
fokuserar nu på möjligheterna.

Vi ser nu de ekonomiska resultaten för 
första tertialet 2010 och vi har en verksam-
het som klarar sin budget och är i ekono-
misk balans. Detta lägger en mycket bra 
grund för framtiden och jag är stolt över 
det. Vi har ekonomiska resurser som ligger 
i nivå med andra gymnasieskolor. Vi har 
också en verksamhet där vi nu, bland annat 
beskrivet i den framtidsstrategi som en sär-
skild arbetsgrupp lämnat till kommunstyrel-
sen, lägger grunden för Ale gymnasiums att-
raktiva utbildningar i den nya gymnasiesko-
la som införs i landet och där vi kommer att 
möta en allt hårdare konkurrens. Vi har det 
senaste året utvecklat vår marknadsföring 
mycket och bygger systematiskt upp bilden 
av Ale gymnasium. Den senaste elevenkäten 
(bland annat refererad i Alekuriren) ger Ale 
gymnasium mycket goda betyg från elever-
na. Detta är mycket viktigt. Nu gäller det 
för alla att ta det ansvar man har i sin res-
pektive roll och arbeta tillsammans för att 
möta konkurrensen med hög kvalitet och 
stark framtidstro. Detta gäller beslutsfattare, 
skolledning, pedagoger och övrig personal. 
Alla som verkar för och i Ale gymnasium har 

ett gemensamt ansvar för hur skolan klarar 
konkurrensen.

Resultaten i personalenkäten arbe-
tar man metodiskt och systematiskt med 
på skolan. Man gör det med stöd av perso-
nalenheten och vår företagshälsovård. Den 
processen är i full gång bland dem som har 
ansvaret att arbeta med arbetsmiljö, sam-
verkansfrågor och internkommunikation 
på skolan och arbetet görs i nära samver-

kan med fackliga företrä-
dare och berörd perso-
nal. Jag vet att det har fun-
nits en hel del synpunkter 
på den interna kommuni-
kationen i förändringsar-
betet, men jag vet också 
att det har gjorts och görs 
stora ansträngningar för att 
utveckla dialogen mellan 
skolledning och personal 

och för att få förståelse för det tydliga upp-
drag man haft att arbeta inom av fullmäktige 
fastställd budget.

Ale gymnasium har idag en sund ekono-
mi och arbetar med framtidsfrågorna. Hela 
ledningsgruppen med förvaltningschefen i 
spetsen har haft en mycket stor och viktig 
roll i att vi klarat detta. Berörda tjänstemän 
har mitt förtroende. Samtidigt som jag ut-
talar detta måste jag uttala min stora besvi-
kelse över att Jan A Pressfeldt i sin interpel-
lation ställer frågor om en enskild anställd 
på utbildnings- och kulturförvaltningen. 
Detta är för mig en dålig etik och det skulle 
vara en utomordentligt dålig personalpolitik 
att diskutera enskilda anställda i kommun-
fullmäktige. Jag pratar med de chefer som 
verkar i de verksamheter där jag har det po-
litiska ansvaret. Jag diskuterar inte om dem 
i fullmäktiges talarstol. Så länge nuvaran-
de majoritet har ansvaret 
i Ale kommun kan varje 
anställd känna den trygg-
heten. Etik, moral och 
ansvarstagande står högt 
på vår dagordning. 

Monica Samuelsson (S)
Ordförande Utbildnings- och kulturnämnden

Utbildnings- och kulturnämndens ordförande, 
Monica Samuelsson (S), svarar:

"Stora förändringar leder 
alltid till turbulens och oro"

Jag pratar med de chefer 
som verkar i de verksamhe-
ter där jag har det politiska 

ansvaret. Jag diskuterar 
inte om dem i fullmäktiges 

talarstol.
Monica Samuelsson (S)

Ingen av Ale kommuns 
skolor har fått frågan från 
Skolinspektionen om varför 
det skiljer så mycket mellan 
resultaten i nationella prov 
och slutbetyg, den frågan 

har dock ställts till Ahlafors 
Fria skola.

Eje Engstrand (S)

Interpellation av Jan A Pressfeldt (AD)Interpellation av Jan A Pressfeldt (AD)

"Vilka åtgärder görs för Ales 
grundskolors dåliga resultat?"

Eje Engstrand (S) svarar:

"Självklart är vi inte 
nöjda med resultaten"
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Kom in till oss så berättar vi mer!


