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Sammanfattning

I budget 2019 uttaladcs en politisk prioritering avseende Ökat antal vuxna i skolan i syfte att minska

lärares administrativa uppgifter vilket skulle finansieras inom skolpcngcn.

Beslutsförslag

Förskole- och grundskolenämndens beslut

.Återrapport av uppdrag 27 i budget 2019 - utökning av antal vuxna i skolan för att avlasta lärare -

har mottagits och överlämnas till Kommunfullmäktige.

Bakgrund

De senaste årens brist på utbildade lärare har medfört ett behov av Her yrkeskategorier i skolan.

Lärarförbundet] Vill införa administrativa lärarassistcntcr i skolor, förskolor och fritidshem för att

avlasta lärare i deras administrativa arbetsuppgifter som ligger utanför det som är nära relaterat till

undervisningcns utformning och utveckling och elevernas kunskapsutveckling.

Exempel på uppgifter som lärarassistentcr kan bistå med är

0 .Administrativa uppgifter som till exempel frånvarorapportcring, busskort, blanketter, särskild

kost, informationsmaterial till vårdnadshavare.

0 Inrapportering av nationella prov, resultat och andra resultat

0 Organisation och administration kring nationella prov.

O Bokning av utvecklingssamtal och andra möten med lärare, vårdnadshavare, elevhälsa och

externa kontakter.

0 Ta fram och beställa lcktionsmaterial och läromedel.

0 Praktiska göromål kring friluftsdagar, föräldramöten, studiebesök.

1 Lärarförbundet 2016 05 24
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Enligt en sammanställning av HR enheten (2019 10 29) har antalet personal inom de kommunala
grundskolorna ökat med cirka 35 hcltidstjänster mellan 2016 och 2018. Se diagram 1. Enligt

produktionslcdningcn har endast enstaka lärarassistcntcr anställts före höstterminen 2019.

[rån stor del av ökningen förklaras av att kommunen 2017 tog över Röllingbyskolan med ett tjugotal

medarbetare. Sammantaget ligger snittet pcr enhet relativt jämt över åren, men det finns skillnader

mellan enheterna beroende på till exempel clcvvolymcr.

Det är rektor som ansvarar för enhetens inrc organisation vilket bland annat omfattar anställning av

personal?

Diagram '1. Personal i kommunala skolor 2016 - 201.9
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Utveckling av skolpeng

En stor del av de politiska satsningarna sker genom höjning av skolpeng. Till exempel har pcngcn i

årskurs 6 - 7 ökat med 52 procent över den senaste tioårsperiodcn Se diagram 2. Utöver peng har

politiska satsningar de senaste åren omfattat till exempel socioekonomisk viktning, digitalisering,

särskilt stöd och projektmedel för ”jord till bord”.

2 Skollagen (2010:800) 2 kap 10§ Rektorn beslutar om sin enhets inte organisation och ansvarar för att fördela resurser

inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Rektorn fattar i Övrigt de beslut och har det

ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag eller andra författningar.
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Diagram 2. Utveckling av skolpcng 2009 - 2019 exklusive lokalpcng
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Förvaltningens slutsatser

liân höjning av pcngbcloppen ger rektor möjlighet att genomföra kvalitetshöjandc åtgärder utifrån

enhetens specifika behov. Politiska prioriteringar som finansieras inom peng förutsätter dock att

det ñnns ett reellt utrymme för åtgärderna i verksamheten. Kostnadsdrivandc omvärldsfaktorcr som
till exempel statliga krav, ny lagstiftning och konkurrens som driver upp löncläget, kan påverka

möjligheterna att genomföra prioriterade politiska åtgärder på cnhctsnivä.

Regeringen införde höstterminen 2019 ett statsbidrag för att möjliggöra anställning av fler

lärarassistenter i skolan. Statsbidragct har utökats inför 2020.

Den kommunala produktionen i Österåker har erhållit 1,3 mnkr av statsbidragct från och med
höstterminen 2019 vilket har resulterat i en utökning med 22 tjänster på 50 - 100 procent. Enligt

produktionslcdningcn har statsbidragct varit en förutsättning för att kunna anställa lärarassistcntcr.

'l'idigarc har de kommunala skolorna bara i enstaka fall haft möjlighet att anställa sådana

cxtratjänstcr. Statsbidragct är konstruerat så att huvudmannen står för halva lönckostnaden för de
tjänster som ñnansicras inom bidraget. Den höjda skolpengcn i budget 2019 bedöms därmed ha

bidragit till att skolorna har kunnat anställa lärarassistcnter.
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