1 (4)

Tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Anne Enström

2020-03-04

Dnr BOU 2019-724
Dnr BIN 2020-145

Barn- och ungdomsnämnden
Bildningsnämnden

Statsbidrag för anställning av lärarassistenter 2019
Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Statsbidrag för lärarassistenter fördelas utifrån nämndens ekonomiska
prioritering av heltidsmentorer 2020 i syfte att vidmakthålla satsningen på
heltidsmentorer.
Förslag till bildningsnämndens beslut
1. Statsbidrag för lärarassistenter fördelas utifrån nämndens ekonomiska
prioritering av heltidsmentorer 2020 i syfte att vidmakthålla satsningen på
heltidsmentorer.
Ärende
Regeringen har fattat beslut om statsbidrag för lärarassistenter (förordning
2019:551). Statsbidraget ska användas för att anställa fler lärarassistenter i
skolan. En lärarassistent definieras som personal som avlastar lärarna så att de
kan ägna sig åt undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Det är
huvudmannen som beslutar om hur statsbidraget ska användas.
2019 omfattade anslaget för statsbidraget totalt 475 mnkr. Linköpings
kommuns bidragsram var 2019 6,2 mnkr. För 2019 gjordes en ansökan om
statsbidrag för de tjänster som heltidsmentor som inrättades under hösten.
Totalt söktes 1,9 mnkr vilket motsvarande 50 procent av arbetsgivarens
kostnader för heltidsmentorer under 2019. Storleken på bidragsramen för 2020
är ännu ej fastställt.
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I budget för 2020 har Allians för Linköping gjort en särskild politisk
prioritering för att öka andelen heltidsmentorer i årskurs 7-9 och
gymnasieskolan.
Med hänvisning till prioriteringen av heltidsmentorer och den politiska viljan
att utöka antalet sådan tjänster föreslås att statsbidrag för lärarassistenter
fördelas utifrån nämndernas respektive ekonomiska satsning.
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Bildningsnämnden ges därmed möjlighet att återsöka 45 procent av
statsbidraget och Barn- och ungdomsnämnden ges möjlighet att återsöka 55
procent av statsbidraget för 2020.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Statsbidrag för lärarassistenter kopplat till försöket med heltidsmentorer
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Bakgrund
Regeringen har fattat beslut om statsbidrag för lärarassistenter (förordning
2019:551). Statsbidraget ska användas för att anställa fler lärarassistenter i
skolan. En lärarassistent definieras som personal som avlastar lärarna så att de
kan ägna sig åt undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. En
medarbetare kan därmed enligt förordningen betraktas som lärarassistent även
om denne har annan befattningsbenämning. Det är huvudmannen som beslutar
om hur statsbidraget ska användas. Statsbidrag kan erhållas oavsett
anställningsform.
För att kunna söka statsbidrag för en medarbetare som utför ovan nämnda
arbetsuppgifter krävs att denne inte hade motsvarande arbetsuppgifter före den
1 juli 2019, oavsett om denne tidigare haft visstids- eller tillsvidareanställning.
Statsbidraget kan finansiera halva arbetsgivarens kostnad för inrättande av
tjänsterna.
2019 omfattade anslaget för statsbidraget totalt 475 mnkr. Linköpings
kommuns bidragsram var 2019 6,2 mnkr. För 2019 gjordes en ansökan om
statsbidrag för de tjänster som heltidsmentor som inrättades under hösten.
Totalt söktes 1,9 mnkr vilket motsvarande 50 procent av arbetsgivarens
kostnader för heltidsmentorer under 2019.
Ansökningsperioderna för statsbidraget för lärarassistenter 2020 är 1 april-4
maj samt 1 oktober-2 november. Ansökan kan göras för nya tjänster sedan den
1 juli 2019. Storleken på Linköpings kommuns bidragsram 2020 är ännu ej
fastställd.
Statsbidrag som ger delfinansiering av löner, såsom lärarlönelyft,
karriärtjänster har tidigare fördelats utifrån verksamheternas storlek. En sådan
fördelning skulle innebära att bildningsnämndens verksamheter ges möjlighet
att återsöka 25 procent av statsbidragets totala ram och Barn- och
ungdomsnämndens verksamheter ges möjlighet att återsöka 75 procent av
statsbidragets totala ram.
I budget för 2020 har Allians för Linköping gjort en särskild politisk
prioritering för att öka andelen heltidsmentorer i årskurs 7-9 och
gymnasieskolan. För 2020 har Bildningsnämnden riktat 5,3 mnkr till de
kommunala gymnasieskolorna för inrättande av heltidsmentorer. Barn- och
ungdomsnämnden har på motsvarande sätt riktad 6,5 mnkr till de kommunala
grundskolorna årskurs 7-9 för inrättande av heltidsmentorer.
Statsbidraget föreslås fördelas utifrån nämndernas respektive ekonomiska
satsning för heltidsmentorer. Bildningsnämndens verksamheter ges därmed
möjlighet att återsöka 45 procent av statsbidragets totala ram och Barn- och
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ungdomsnämndens verksamheter ges möjlighet att återsöka 55 procent av
statsbidragets totala ram.
Ekonomiska konsekvenser
Konsekvensen av föreslagen hantering av statsbidraget för lärarassistenter är
att en begränsad del av statsbidraget kan användas för finansiering av andra
former av lärarassistenter och tjänster för avlastning av lärare i årskurs 1-6,
vilket ger ett ökat behov av egen finansiering från dessa skolenheter.
En ansökan om statsbidraget ger möjlighet att göra ytterligare satsningar på
heltidsmentorer alternativt omfördela ekonomiska medel till andra behov.
En ansökan om statsbidrag där arbetsgivaren medfinansierar och som omfattar
strukturella kostnader såsom anställning av medarbetare innebär en osäkerhet
rörande framtida kostnader för verksamheten i det fallet att statsbidraget skulle
upphöra.
Kommunala mål
Förslaget stödjer mål om hög kunskap och skolor i framkant samt hållbar
kompetensförsörjning.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Ansökan om statsbidrag för lärarassistenter har ingen direkt påverkan på
jämställdhet.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling har skett enligt 11 § MBL 2020-03-10. Oenighet råder i frågan.
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