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Interpellation. 
 

Till kommunstyrelsens ordförandeRolf Eriksson (S). 
 
I en medarbetarundersökning genomförd på Nyboskolan under oktober månad 2020 
framkommer alarmerande uppgifter gällande ledningen för verksamheten. 
När man analyserar siffrorna kan man konstatera att personalen känner sig 
välmotiverad och upplever att arbetet är meningsfullt. Däremot är det bara 50 procent 
som ser fram mot att gå till jobbet. Redan här framträder en bild som stämmer till 
eftertanke. 
 
När man sedan studerar siffrorna gällande arbetsledningen är det katastrofalt resultat 
för cheferna. I undersökningen framgår siffror som tydligt visar att personalen saknar 
förtroende för ledningen. 

 58 procent säger att chefen intevisar uppskattning för medarbetarnas 
arbetsinsatser. 

 42 procent säger att chefen intevisar förtroende för personalen. 

 37procent säger att chefen integer förutsättningar att personalen kan ta 
ansvar i sitt arbete. 

 
Den riktigt hårda kritiken kommer i en fråga där medarbetarna skall beskriva sin 
arbetsplats i jämförelse med en ideal arbetsplats. Hela 56 procent säger att 
arbetsplatsen på Nyboskolan är mycket långt ifrån en ideal arbetsplats 
 
56 procent av medarbetarna säger att de inte blir informerade inför större 
förändringar. 
Hela 63 procent säger att de inte har tillräcklig kunskap om det som händer i deras 
egen förvaltning. 
 
Ur en stor mäng siffror om förtroende för närmaste chefer framkommer en 
omfattande kritik mot chefer på Nyboskolan. 
Hela 62 procent av personalen saknar förtroende för sin närmaste chef 
40 procent av personalen besväras av arbetsrelaterade stressymptom. 
Till sist, enbart 15 procent säger sig kunna rekommendera Tibro kommun som 
arbetsgivare. Resultatet av undersökningen visar på ett allvarligt arbetsmiljöproblem 
som påverkar personalen i skolan. I en förlängning påverkas givetvis eleverna och 
deras studieresultat. 
 



Texten ovan är bara en liten del av det underlag som framkom i 
medarbetarundersökningen. Resultatet är alarmerande och det beskriver med 
tydlighet det som Sverigedemokraterna har påtalat under lång tid. 
 
Även om ansvarig nämnd bär ansvar för verksamheten är ändå kommunstyrelsens 
ordförande ytterst ansvarig för den kommunala verksamheten. 
Det faktum att endast 15 procent av personalen säger sig kunna rekommendera 
Tibro kommun som arbetsgivare är ytterst allvarligt. 
Att kraftfulla åtgärder är nödvändiga för att återskapa förtroendet torde vara 
uppenbart. 
 
 
 

 Vilka åtgärder avser kommunstyrelsens ordförande Rolf Eriksson vidta för att 
återskapa förtroendet hos personalen på Nyboskolan? 

 Vilka åtgärder avser kommunstyrelsens ordförande Rolf Eriksson vidta för att 
förbättra arbetsmiljön på Nyboskolan? 

 

För Sverigedemokraterna i Tibro 
Åse Nicklasson, gruppledare 
Thomas Morell, ledamot kommunfullmäktige 
 


