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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Leif Häggblom (SD): Ledarskap 

självklart 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen bifalles.              

 

Sammanfattning 

Leif Häggblom (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-19 

lämnat in förslaget  

-att respektive skolnämnd aktivt följer upp ledarskapets inverkan i sin 

verksamhet.   

- att Grundskolenämnden inom ramen för ett pilotprojekt utbildar och bedriver 

skolverksamhet där ledarskapet i klassrummen ska ha ett tydligt fokus. 

- att respektive skolnämnd vid positivt utfall av pilotprojektet tillgodoser övriga 

lärare och pedagoger kunskap samt införlivar motionen ”ledarskap självklart” i 

resterande kommunal skolverksamhet.  

 

Motionen har skickats på remiss till Grundskolenämnden och Gymnasie-och 

Vuxenutbildningsnämnden som båda avstyrker motionen. 

 

Ärendet i sin helhet 

Leif Häggblom (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-19 

lämnat in förslaget  

-att respektive skolnämnd aktivt följer upp ledarskapets inverkan i sin 

verksamhet.   

- att Grundskolenämnden inom ramen för ett pilotprojekt utbildar och bedriver 

skolverksamhet där ledarskapet i klassrummen ska ha ett tydligt fokus. 

- att respektive skolnämnd vid positivt utfall av pilotprojektet tillgodoser övriga 

lärare och pedagoger kunskap samt införlivar motionen ”ledarskap självklart” i 

resterande kommunal skolverksamhet.  

 

Motionären anser att det i Borås Stad behövs ett tydligt ledarskap i skolans sfär 

och i klassrummet. Det är endast genom ett tydligt ledarskap som innehållet i 

skolans läroplan kan uppfyllas enligt motionären.  
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Motionen har skickats på remiss till Grundskolenämnden och Gymnasie-och 

Vuxenutbildningsnämnden.  

Grundskolenämnden föreslår att motionen ska avslås. Nämnden anser att det 

finns befintliga strukturer för fortbildning och kollegialt lärande på respektive 

skola. Rektor prioriterar vilka utvecklingsområden skolan och lärarna ska 

fokusera på, dessa val görs baserade på respektive skolas behov. Nämnden 

håller med om att lärares ledarskap i klassrummet tillsammans med lärares 

ämneskunskaper och didaktiska färdigheter är avgörande för hög 

måluppfyllelse, men att det är rektorn som följer upp lärarnas arbete och behov 

av stöd och fortbildning i årliga medarbetarsamtal. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att 

avslå motionen. Detta för att nämnden redan regelbundet följer upp 

ledarskapets inverkan i klassrummet. Nämnden anger i sitt yttrande att 

utgångpunkten är att ledarskap ingår som en del i lärarutbildningen och lärarna 

därför har en grundkompetens i ledarskapet. Nämnden anser inte att det ska 

vara en generell utbildningsinsats för alla lärare, utan att detta ska vara 

individanpassat utefter vilka behov som finns. Har en lärare svårigheter med att 

upprätthålla studiero och trygghet i klassrummet finns det stöd att få för att 

stärka sin ledarkompetens. Detta menar nämnden bör ske på individuell och 

inte på generell basis. 

Båda nämnderna skriver i sitt yttrande att de följer upp ledarskapets inverkan på 

sin verksamhet genom det systematiska kvalitetsarbetet.  

Kommunstyrelsen anser att en viktig komponent i ett framgångsrikt ledarskap 

är förmågan att kunna hantera konflikter. Lärarförbundet genomförde en 

nationell undersökning under 2019 som tydligt visar att riktade åtgärder på 

området är nödvändiga: 

 

• Drygt 40 % svarar att de känner sig osäkra på hur de ska agera när en 

elev vägrar lämna klassrummet trots att de har visat ut eleven. 

• Omkring en tredjedel känner sig osäkra på hur de ska agera när en elev 

vägrar lämna ifrån sig sin mobil eller andra föremål. 

• 40 % svarar att det inte är tydligt vilken befogenhet de har och känner 

sig ofta stressade över att inte veta hur de ska agera när elever stör. 

Kommunstyrelsen bedömer att de befintliga strukturerna för fortbildning och 

kollegialt lärande ej är tillräckliga i arbetet med att stärka ledarskapet i 

klassrummet. Under rådande omständigheter, med hög personalomsättning och 

en stor andel obehöriga lärare i verksamheten, anser Kommunstyrelsen att de 

föreslagna åtgärderna i motionen är nödvändiga. Kommunstyrelsen föreslår 

Kommunfullmäktige att motionen bifalles. 
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Beslutsunderlag 

1. Yttrande Grundskolenämnden 

2. Yttrande Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 

3. Motion: Ledarskap självklart 

 

     

 

För Sverigedemokraterna, 
 
 
 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 
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