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Barn- och ungdomsnämnden

Tilläggsanslag 2017
Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden begär tilläggsanslag hos kommunstyrelsen
avseende lärarnas arbetssituation med 3 500 tkr år 2017.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden beviljas medel avseende lärarnas
arbetssituation med 3 500 tkr. Finansiering sker med resursmedel för
arbetsmiljö i skolan.
Ärende
Under året kan kommunstyrelsen besluta att ge nämnderna tilläggsanslag som
finansieras med resursmedel eller ianspråktagande av markering.
Barn- och ungdomsnämnden föreslås att begära tilläggsanslag gällande lärarnas
arbetssituation om 3 500 tkr. Finansiering sker med kommunstyrelsens
resursmedelArbete pågår för att ta fram de insatser som kommer att
genomföras. Insatserna kommer att genomföras i projektform med start
höstterminen 2017. Projektet kommer 2018 att finansieras inom barn- och
ungdomsnämndens ram.
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Bakgrund
Under året kan kommunstyrelsen besluta att ge nämnderna tilläggsanslag som
finansieras med resursmedel eller ianspråktagande av markering.
Kommunstyrelsens resursmedel
I budgeten finns resursmedel som kommunstyrelsen under löpande budgetår
kan besluta om att fördela. Kommunstyrelsen måste alltid ta hänsyn till målen
för kommunens ekonomi vid beslut om ianspråktaganden av resursmedel.
När resursmedel används till verksamhet som kommer att fortgå även
kommande år kommer dock budgetberedningens utrymme för nya satsningar
påverkas.
Förslag till barn- och ungdomsnämndens framställningar gällande
tilläggsanslag
Lärarnas arbetssituation 3 500 tkr
Utbildningskontoret har under 2016 initierat ett arbete för att kartlägga lärarnas
arbetsmiljö. Det har genomförts djupintervjuer med lärare samt har enkät
skickats ut. Av studien framkommer att lärarna upplever stress på grund av hög
arbetsbelastning, elevernas situation, arbetsmiljön, ledning, föräldrakontakter
samt stora klasser eller många elever. Under 2017 planeras insatser för att möta
upp det som framkommit av kartläggningen, det kan röra sig om bland annat
dialogmodeller för arbetsfördelning och särskilda administrativa stödfunktioner.
Arbete pågår för att ta fram de insatser som kommer att genomföras. Insatserna
kommer att genomföras i projektform med start höstterminen 2017. Projektet
kommer 2018 att finansieras inom barn- och ungdomsnämndens ram.
Resursbehovet beräknas till 3 500 tkr för 2017.
Ekonomiska konsekvenser
Resursbehovet för lärarnas arbetssituation uppgår till sammanlagt 3 500 tkr.
Finansiering föreslås ske med kommunstyrelsens resursmedel.
Kommunala mål
Insatserna är en del i att nå högre måluppfyllelse när det gäller barn- och
ungdomsnämndens tre mål:
Maximalt lärande – Alla barn och elever utmanas i sitt lärande och förväntas nå
så långt som möjligt i sin utveckling.
Likvärdiga möjligheter - Samtliga verksamheter ska bidra till att utjämna skilda
förutsättningar.
Lust och engagemang - Samtliga barn och elever trivs, bemöts av engagerad
personal (ständigt lärarande personal) och känner sig delaktiga.
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Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Samtliga insatser riktar sig till både kvinnor och män inom våra verksamheter,
dock med en medvetenhet om att majoriteten av de anställda är kvinnor.
Samråd
Samråd har genomförts med utbildningsförvaltningens ekonomichef som
tillstyrker förslaget.
Samråd har skett med ekonomidirektören som tillstyrker förslag till
finansiering. Kommunstyrelsen beslutade den 20 december 2016 att reservera
20 mnkr av kommunstyrelsens resursmedel 2017 för att likvidmässigt
finansiera ianspråktagande av markering med motsvarande belopp. Med
beaktande av reserveringen och tidigare beslut återstår ca 7 mnkr av
kommunstyrelsens resursmedel efter föreslagen finansiering av lärarnas
arbetssituation.
Uppföljning och utvärdering
Insatserna genomförs i projektform med start hösten 2017 och kommer därefter
att följas upp för att ställning ska kunna tas till fortsatta insatser.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information har getts enligt § 19.
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