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Barn- och utbildningsnämnden

Bu § 46

2019/0072

600

Svar på motion- inför lärarassistenter för att underlätta
rekrytering, förbättra arbetsmiljön och höja skolresultaten
Beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå
kommunfullmäktige att yrkande 1 bifalls.
2 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå
kommunfullmäktige att yrkande 2 avslås.
Sammanfattning av ärendet
Inför lärarassistenter för att underlätta rekrytering, förbättra arbetsmiljö och höja
skolresultat yrkar den socialdemokratiska fullmäktigegruppen genom Emma
Johansson Gauffin (S) och Magnus Carlsson (S) i en motion den 14 januari
2019.
De närmaste åren kommer skolan att stå inför allt större utmaningar vad gäller
att rekrytera personal. Bristen på behörig personal, som redan idag är kännbar,
kommer att öka. En del i att underlätta rekrytering skulle kunna vara att förbättra
arbetsmiljön för kommunens lärare så att de stannar kvar och rekommenderar
Ljungby kommun som arbetsplats. Det vore också en god idé att använda den
behöriga personal som finns så effektivt som möjligt. Ett sätt att åstadkomma
båda dessa saker är att anställa lärarassistenter. Det skulle kunna leda till att man
renodlar lärarnas pedagogiska arbete och att de får en minskad arbetsbelastning.
Detta skulle alltså både kunna underlätta rekrytering och göra att befintlig
personal vill arbeta kvar men det skulle också leda till att lärare kan lägga ett
större fokus på undervisning. Det kan leda till att kvaliteten på undervisningen
höjs och resultaten för kommunens elever blir bättre. Viktigt är att den
pedagogiska personalen har stort inflytande över vilka arbetsuppgifter de vill bli
avlastade med på varje arbetsplats samt att införande av lärarassistenter inte
innebär att lärare får mer undervisning och fler arbetsuppgifter. Då skulle en stor
del av vitsen gå förlorad. Det är mycket möjligt att detta kan delfinansieras med
statsbidrag.
Motionärerna yrkar därför att:
1. Ljungby kommun utreder införande av lärarassistenter i grundskola och
gymnasieskola.
2. frågan om införande av lärarassistenter skickas vidare till budgetberedningen.
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I ett yttrande över motionen skriver barn- och utbildningsförvaltningen att i
nuläget behöver man rekrytera cirka 70 lärartjänster. Behovet kommer att öka då
Ljungby kommun växer och det blir fler barn och elever i framtiden. Det finns
svårigheter i att rekrytera behöriga lärare då det saknas tillräckligt många
utbildade, prognoser nationellt visar att det glappet kommer att öka de närmaste
åren.
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att bifalla första att-delen
om att utreda införande av lärarassistenter i grundskola och gymnasieskola.
Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att avslå andra att-delen
om frågan om införande av lärarassistenter skickas vidare till budgetberedningen
Förvaltningens bedömning och överväganden
Förvaltningen konstaterar att svårigheter i att rekrytera behöriga lärare
föreligger. Under en period har samtal förts mellan förvaltning och rektorer om
hur arbetet med rekrytering och planering av verksamhet kan förbättras.
Eftersom prognoser nationellt visar att bristen på utbildade lärare enbart
kommer att öka behöver vi tänka på nya sätt när vi organiserar och rekryterar.
Därför behöver eventuella nya yrkesgruppers införande i förskola och skola
utredas.
Förvaltningen kommer att söka de statliga pengar som finns för att anställa
lärarassistenter.
Finansiering
Inom ram alternativt med statsbidrag.
Förvaltningens beredning
Under en längre tid har behovet av utbildad personal inom förskola och skola
diskuterats med både skolledare och fackliga organisationer. Vid de flesta av
våra tillsynsbesök framkommer det att behovet av fler utbildade finns.
Beslutsunderlag
 Socialdemokraternas motion, 2019-01-14
 Förvaltningens yttrande, 2019-03-15
 Arbetsutskottets protokoll 2019-04-10, § 30.
Yrkanden
Magnus Carlsson (S) och Liselotte Åhlander (S) yrkar bifall till
Socialdemokraternas yrkande om att bifalla att-sats 2.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag om att avslå att-sats 2 eller att bifalla att-sats 2 enligt
Magnus Carlssons (S) och Liselotte Åhlanders (S) yrkande.
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Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag om att avslå att-sats 2.

Omröstningsresultat
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att avslå att-sats 2 enligt arbetsutskottets förslag och
Nej-röst för att bifalla att-sats 2.
Omröstningen resulterar i 8 ja-röster och 3 nej-röster.
Barn- och utbildningsnämnden har därmed beslutat att avslå att-sats 2.
Ledamot

Ja

Marcus Walldén (M)
Jan-Erik Andersson
(C)
Tilda Ragnarsson (M)
Emil Torstensson
(KD)
Lars Solling (L)
Magnus Carlsson (S)
Liselotte Åhlander (S)
Petra Ruzsa Pal (S)
Christian Johansson
(V)
Tommy Odgaard
Andersen (SD)
ersättare för Melena
Jönsson (SD)
Helena Vuorio (SD)

X
X

Summa

8

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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Nej

X
X
X
X
X
X
X
X

X
3

Avstår
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