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Remiss - Motion angående utredning om lärarassistenter i grundskolan
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott AU § 214
2018.503 KS att besvara motion angående utredning av lärarassistenter i grundskolan, som
har lämnats av Per Palm (L), Jan Kesker (L), Kristina Grapenholm (L) och Anita Brodén (L) i
kommunfullmäktige den 5 september 2018, § 1155. Motionen beskriver att annat än
undervisningen upptar mycket av lärarnas tid, exempelvis rastvaktande, kopiering,
frånvarorapportering och andra uppgifter. Detta är uppgifter som lärarassistenter skulle
kunna ta över.
Yttrande
I flerårsstrategin 2019-2021 för Alingsås kommun har kommunfullmäktige beslutat om att
Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att vidta åtgärder för att minska
arbetsbelastningen hos lärare. Detta för att frigöra mer tid för undervisingen.
Med tanke på ovanstående men även att det kommer att råda brist på utbildade lärare
framöver, kommer andra yrkeskategorier att behöva anställas i skolan.
En sådan yrkesgrupp är lärarassistenter. Idag finns inga formella krav på utbildning för
lärarassistenter och inte heller en enhetlig beskrivning av vad arbetet innebär, utan det är
varje rektor som avgör vilken kompetens som krävs för anställning. Enligt Skolverkets
kartläggning finns det i nuläget minst 35 olika utbildningar till lärarassistent i Sverige och
varje utbildningsanordnare bestämmer innehållet i utbildningen.
Att införa en ny yrkesgrupp med ett tydligt uppdrag i förhållande till befintliga yrkesgrupper är
en förändringsprocess som kräver noggrann planering och dialog både med medarbetare på
skolorna, i ledningsgrupper och med fackliga organisationer.
Ett stöd i denna process är arbetet som påbörjats i det Branschråd Grundskola som startats
inom GR:s utbildningsavdelning. Branschrådet ska under 2019 fokusera på vilka förändringar
som kan ske i hur skolan organiserar sin personal, utbildning och undervisning samt vilka
insatser, förändringar och åtgärder som kan vidtas för att utveckla verksamheten trots
lärarbrist. Exempel på områden för Branschrådet att arbeta med är regional samsyn i
etablerandet av kompletterande tjänster där lärarassistenter är en yrkesgrupp. I det ingår
kompetens-/utbildningskrav, uppdrag och ansvarsområden samt ev. tillhörande utbildningar.
Det kan även ingå att undersöka hur man organiserar skolledning och andra stödjande
funktioner. Detta kommer samtidigt att innebära en översyn av lärarnas fördelning av
arbetsuppgifter och tid som ägnas åt undervisning.
Förvaltningen föreslår att Alingsås kommun inte påbörjar en egen utredning om
lärarassistenter i grundskolan, utan deltar i det regiongemensamma arbetet att ta fram en
strategi för hur frågan ska hanteras. Genom att verksamhetschefen för grundskolan, Rachel
Törnell, sitter i branschrådet har kommunen en mycket god insyn i och kan påverka arbetet
framöver.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden antar förvaltningens yttrande
som sitt eget.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse BUNapril Remissvar på motion om utredning om lärarassistenter i
grundskolan
 Följebrev Remiss - motion angående utredning om lärarassistenter i grundskolan Per Palm, Jan Kesker, Kristina Grapenholm, Anita Brodén
 Protokollsutdrag KS AU §214 - Motion angående utredning om lärarassistenter
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