Interpellationssvar
Mia Honeth (L)
Barn- och skolnämndens ordförande

Svar på interpellation från Fanny Johansson (S) om
lärarassistenter
-

-

Vilka effekter av ert ”Pilotprojekt för lärarnas avlastning” kan ses i dagsläget?
Varför har Lunds kommun enbart ansökt om 393 150 kronor av de berättigade 5,7 miljoner
kronor för lärarassistenter 2019?
Hur kommer du arbeta för att det ska se annorlunda ut 2020?

Jag vill börja med att tacka Fanny Johansson för möjligheten att redogöra för arbetet
med lärarassistenter.
Den övergripande mest viktiga prioriteringen är att värna om kvalitet i förskolan och
skolan. Alla barn och elever, oavsett bakgrund, ska ha förutsättningar att lyckas. Att
barn och elever upplever trygghet i sin vardag är en av förutsättningarna för att de
ska utvecklas och lära. Lärarassistenter kan spela en viktig roll i detta.
Fanny Johansson fokuserar i sin interpellation på både den kommunala och den
statliga satsningen på just lärarassistenter. Båda dessa är tänkta för att avlasta
lärarna arbetsuppgifter av mer allmän karaktär för att frigöra tid till det pedagogiska
uppdraget. Jag är övertygad om att det är en mycket bra satsning.
Det pilotprojekt som kommunfullmäktige i juni beviljade medel till avser budgeten för
år 2020. Inom Barn- och skolförvaltningen pågår ett arbete, i en partsammansatt
grupp, med att se över vilken typ av uppgifter som kan vara lämpliga att avlasta
lärarna med. Det lokala sammanhanget, exempelvis elevgruppens behov, storlek och
sammansättning påverkar förstås hur avlastningen i praktiken genomförs.
I Januariavtalet finns glädjande nog en stor statlig satsning på lärarassistenter vilket
för Lunds kommun i år innebär cirka 5,7 miljoner kronor. Tyvärr har informationen
och anvisningarna kring denna satsning kommit till kommunerna väldigt sent.
Avsikten från Skolförvaltningen var att söka medel för innevarande år, men på grund
av den sena informationen har man, i likhet med de flesta kommuner, helt enkelt inte
hunnit med att söka bidraget.
Enligt uppgifter från SKL kommer det statliga bidraget för att anställa lärarassistenter
att öka till 1 miljard kronor från och med år 2020. Det finns således goda möjligheter
för Lunds kommun, nu med en god förberedelse och framförhållning, att söka bidrag
för nästa år.
Som svar på den sista frågan vill jag säga att jag tror starkt på att inrättandet av
tjänster som lärarassistenter kommer att frigöra värdefull tid för lärarnas absolut
viktigaste uppdrag, nämligen att undervisa. Att lärarna får tid det de är bäst skickade
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att göra, är jag övertygad om kommer att höja utbildningsresultaten. Jag kommer
därför att noga följa arbetet med att inrätta dessa tjänster.
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