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Utbildningsnämnden

Svar på motion från Sverigedemokraterna om lärarassistenter
Sverigedemokraterna har i en motion till Kommunfullmäktige, 17-12-16, föreslagit att
Utbildningsnämnden inrättar tjänster som lärarassistenter för att minska på lärares administrativa
arbetsbörda och för att öka vuxennärvaron i skolan.
Andemeningen i motionen är god och sammanfaller väl med ett inom UKF pågående
utredningsarbete i samma fråga efter en motion från Socialdemokraterna i januari 2013.
Frågan är till sin natur komplex eftersom den inte enbart kan handla om denna nya yrkeskategori
utan också måste hantera ett sådant besluts konsekvenser ekonomiskt och på lärarnas
kärnuppdrag, undervisning. En effekt skulle kunna bli att de administrativa åtagandena måste
ersättas med mer tid tillsammans med elever för lärarnas del. Det kan förvisso vara en klok
förändring att lärare ges möjlighet att mer fokusera på just kärnuppdraget, men måste också
hanteras i arbetsrättslig ordning.
Under perioden från den första motionen från januari 2013 fram till idag har ett omfattande arbete
pågått inom kommunen och UKF för att komma tillrätta med det i motionerna beskrivna
problemet.
Våren 2014 startades det stora projektet ”I Ales Skolor vill vi lära mera” som har varit ett arbete
med delaktighet från stora medarbetargrupper och samtliga enheter inom UKF:s
verksamhetsområde. Fokus har här varit att inventera möjligheter till resultatförbättring genom
förbättring av skolornas psyko-sociala arbetsmiljö.
Ledningsgruppen inom UKF har också under perioden undersökt möjligheterna att med hjälp av
SKL:s PRIO-modell genomföra tidsstudier på några av våra skolor för att på så sätt identifiera
arbetsuppgifter som kan hanteras annorlunda än idag.
Hösten 2017 fick dessutom verksamhetscheferna för förskolan respektive grundskolan ett uppdrag
att under läsåret 2017/18 tillsammans med sina underställda chefer och de fackliga
organisationerna utreda möjligheterna att med hjälp av alternativa arbetsorganisationer komma
tillrätta med arbetssituationen i denna mening. Detta är ett nu pågående arbete.
Arbetet enligt ovan pågår och kommer att fortsätta.

Förvaltningens beslutsförslag till utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad.
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Tjänsteutlåtande, 2018-02-08
Motion om att införa lärarassistenter i Ale kommuns grundskolor, inkommen 2017-12-16

Ärendet expedieras efter beslut till:
För vidare hantering
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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