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Återrapport av uppdrag 27 i budget 20I9 - FGN får i uppdrag
att följa upp satsning på fler vuxna i skolan i syfte att avlasta

lärare och minska lärares administrativa uppgifter utifrån tidigare

satsning i skolpeng 20 I 6-20 I 9

Förskole- och grundskolenämndens beslut

Förskole- och grundskolenämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta

Återrapport av uppdrag 27 i budget 2019- utökning av antal vuxna i skolan för

att avlasta lärare- har mottagits och överlämnas till Kommunfullmäktige.

Sammanfattning

I budget 2019 uttalades en politisk prioritering avseende ökat antal vuxna i

skolan i syfte att minska lärares administrativa uppgifter vilket skulle ñnansieras

inom skolpengen.

Beslutsunderlag

Utbildningsförvaltrüngens tjänsteutlåtande daterat 2020-01-07

Förslag till beslut

Hampe Klein (M) yrkar bifall till Utbildningsförvaltningens beslutsförslag

innebärande att återrapport av uppdrag 27 i budget 2019 - utökning av antal

vuxna i skolan för att avlasta lärare har mottagits och överlämnas till

Kommunfullmäktige.

Propositionsordning

Ordföranden frågar och Förskole- och grundskolenämnden beslutar enligt

Hampe Kleins yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Kommunfullmäktige

Kommunkansliet
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Österåker
Tjänsteutlåtande

Utbildningsförvaltningen
'

Dnr FGN 20 I 9/0065(Q)/
Till Förskole- och grundskolenämnden

Datum 2020-0l-07

Återrapport av uppdrag 27 i budget 20 I 9 - satsning på Her vuxna i

skolan

Sammanfattning

I budget 2019 uttalades en politisk prioritering avseende ökat antal vuxna i skolan i syfte att minska
lärares administrativa uppgifter Vilket skulle finansieras inom skolpengen.

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 sen-'äste årens brist på utbildade lärare har medfört ett behov av fler yrkeskategorier i skolan.
Lärarförbundet1 vill införa administrativa lärarassistenter i skolor, förskolor och fritidshem för att

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

undervisningens utformning och utveckling och elevernas kunskapsutveckling.

Exempel på uppgifter som lärarassistenter kan bistå med är

0 Administrativa uppgifter som till exempel frånvarorapportering, busskort, blanketter, särskild

kost, informationsmaterial till vårdnadshavare.

0 Inrapportering av nationella prov, resultat och andra resultat

0 Organisation och administration kring nationella prov.

0 Bokning av utvecklingssamtal och andra möten med lärare, vårdnadshavare, elevhälsa och
externa kontakter.

0 Ta fram och beställa lektionsmaterial 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 heltidstjänster mellan 2016 och 2018. Se diagram 1. Enligt

produktionsledningen har endast enstaka lärarassistenter anställts före höstterminen 2019.

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

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

mellan enheterna beroende på till exempel elevvolymer.

Det är rektor som ansvarar för enhetens inre organisation Vilket bland annat omfattar anställning av
personalz.

Diagram 1. Personal i kommunala skolor 2016 - 2019
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Utveckling av skolpeng

En stor del av de politiska satsningama sker genom höjning av skolpeng. Till exempel har pengen i

årskurs 6 - 7 ökat med 52 procent över den senaste tioårsperioden 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 inre organisation och ansvarar för att fördela resurser

inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Rektorn fattat 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 skolpeng 2009 - 2019 exklusive lokalpeng
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Förvaltningens slutsatser

En höjning av pengbeloppen ger rektor möjlighet att genomföra kvalitetshöjande åtgärder utifrån

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

det finns ett reellt utrymme för åtgärderna i verksamheten. Kostnadsdrivande omvärldsfaktorer som
till exempel statliga krav, ny lagstiftning och konkurrens som driver upp löneläget, kan påverka
möjligheterna att genomföra prioriterade politiSka åtgärder på enhetsnivå.

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

lärarassistenter i skolan. Statsbidraget har utökats inför 2020.

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

produktionsledningen har statsbidraget varit en förutsättning för att kunna anställa lärarassistenter.

Tidigare har de kommunala skolorna bara i enstaka fall haft möjlighet att anställa sådana

extratjänster. Statsbidraget är konstruerat så att huvudmannen står för halva lönekostnaden för de
tjänster som finansieras inom bidraget. Den höjda skolpengen i budget 2019 bedöms därmed ha
bidragit till att skolorna har kunnat anställa lärarassistenter.
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Cø/Ã/JW/Lz/W
Louise Furness tinjohansen

utbildningsdirektör sakkunnig

Expedieras

Kommunfullmäktige
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26. Skolnämnden får i uppdrag att följa upp och utvärdera införandet av
två- eller flerlärarsystem i kommunala grundskolor i kommunen. Detta
ska ske i samråd med Produktionsstyrelsen.

®kolnämnden får i uppdrag att följa upp tidigare satsningar och utreda

förutsättningarna för fler vuxna i skolan i syfte att avlasta lärare och
minska lärares administrativa uppgifter med hänsyn till extra

satsningar via skolpeng under 2016-2019.

28. Skolnämnden får i samråd med socialförvaltningen och skolornas

huvudmän i uppdrag att kartlägga pågågående arbete kring

hedersrelaterad problematiki syfte att motverka psykisk och fysisk

ohälsa hos unga.

29. Skolnämnden får i uppdrag att utreda behov av ytterligare

yrkesprogram. Syftet är att ge ökad valfrihet inom kommunen och
ökade möjligheter att gå Vidare till annan utbildning, t.ex. från

språkintroduktion.

30. Skolnämnden får uppdrag att följa upp genomförandet av extra

satsning på utökat antal timmar, motsvarande 32 timmar per läsår i åk
6-9 idrott- och hälsa med hänsyn till satsningar i budget 2018.

31. Skolnämnden får i uppdrag att införa första förskolelätartiänst för 15

personer från och med 2019, vilket ska utvärderas efter 2 år.

32. Skolnämnden får i uppdrag att kartlägga, följa upp och analysera

effekten av politiska satsningar under de tre senaste åren inom både
förskole- och skolverksamhet. Detta ska rapporteras till

Kommunstyrelsen senast juni 2019.

33. Skolnämnden får i uppdrag att utreda orsakerna bakom resultatet

gällande psykisk ohälsa bland annat med hjälp av resultat från

Stockholmsenkäten och föreslå eventuella åtgärder.

34. Vård- och omsorgsnämnden fåri uppdrag att utreda förutsättningarna

för att inrätta ett biståndsbedömt trygghetsboende ur både ekonomi-
och verksamhetsperspektiv.
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