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Kommunfullmäktige

36. Svar på interpellation av Anna Manell (L) om effektiviseringar av övrig
personal inom gymnasieskolan KSN-2016-0210
Interpellation
Interpellation med anledning av effektiviseringar av övrig personal inom gymnasieskolan
Via insändare i UNT och genom enskilda lärare som har kontaktat oss har Liberalerna fått
kännedom om de rödgrönas direktiv till tjänstemännen inom Utbildningsförvaltningen att spara in
på icke undervisande personal för att nå budget i balans. På gymnasieskolorna planeras nu åtgärder
för att dra ned på personal motsvarande en kostnad på 15 miljoner kronor. Det är många tjänster
som ska bort för att nå denna summa.
Arbetsbelastningen för lärare i så väl grundskola som gymnasieskola upplevs av medarbetarna som
mycket hög. Det är svårt att hinna med sina arbetsuppgifter, hitta tid för återhämtning och samtidigt
uppleva att man gör ett gott arbete. En neddragning av de stödfunktioner som finns riskerar enligt
vår uppfattning att resultera i ytterligare arbetsbelastning för lärarna, och sämre stöd till de elever
som behöver. Särskilt som gymnasieskolan nu ska ta emot extra många nyanlända ungdomar
behövs de stödfunktioner som finns runt lärare och elever.
Med anledning av detta vill jag fråga kommunalrådet tillika ordförande i Utbildningsnämnden
Caroline Andersson (S) följande:
•

Sker neddragningarna av övrig personal (icke undervisande) på alla kommunala
gymnasieskolor?

•
•

Vilken typ av tjänster avser förvaltningen ta bort?

•

Vilka konsekvenser bedömer ni att detta kommer att få för lärares arbetsbörda?

Anna Manell (L)

Svar
Sker neddragningarna av övrig personal (icke undervisande) på alla kommunala
gymnasieskolor?
Ja. Som en följd av underskotten som utbildningsnämnden fick ärva från tidigare ansvariga
nämnder beslutade utbildningsnämnden 22 april 2015 om att genomföra effektiviseringar för att nå
budget i balans. Underskottet som vi beslutade att genomföra åtgärder runtikring uppgick till ca 80
mkr. Den största åtgärden syftade till att nå en effektivare lokalanvändning genom att lämna
Boland/GUC: s lokaler. En åtgärd som förväntas resultera i cirka 56 miljoner kronor. De övriga
delarna handlade om att se över lednings- och tjänstefördelningskostnader – ca 15 mkr samt OHkostnader och politisk satsningar på nämnd-/förvaltningsnivå – ca 10 mkr. De åtgärder som nu sker
handlar om att effektivisera lednings- och tjänstefördelningskostnader och inom ramen för detta
övrig personal där den kommunala gymnasieskolan ligger högre i kostnadsnivå i relation till
jämförbara kommuner. Arbetet är en fortsättning på det arbete som den tidigare majoriteten
initierade med minskning av 24 övriga tjänster år 2013 och 19 övriga tjänster år 2014.
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Vilken typ av tjänster avser förvaltningen ta bort?
I arbetet efter 22 april så ingår att se över skolornas organisation. Rektorerna har ansvar för sin inre
organsation och har utifrån enheternas förutsättningar identifierat ett antal tjänster där dels
effektiviseringar kan ske och även sådant som är en anpassning utifrån gymnasieskolans sjunkande
elevkullar. Arbetet kommer att fortgå under hela 2016. Identifierade funktioner som berörs i
dagsläget är administration, skolledning, bibliotek, mål- och cafépersonal, vaktmästeri samt
lokalvård.
Vilka konsekvenser bedömer ni att detta kommer att få för lärares arbetsbörda?
I arbetet har samordningsvinster inom och mellan enheterna beaktats. Fokus har också varit att
säkerställa kommande läsårs dimensionering av språkintroduktion där vi bedömer att av ickeundervisande personal så är det framför allt elevhälsa som kommer behöva säkerställas.
Förändringarna kommer i vissa fall innebära minskad tillgänglighet för lärarna till vissa
personalgruppen inom icke-undervisade personal vilket kommer innebära att arbetssätt och rutiner
måste tydliggöras och i vissa fall omarbetas. Alternativet till att inte se över övriga tjänster hade
varit att effektivisera undervisningskostnaderna i större utsträckning – dvs. minska lärartätheten.
Jag ser inte att det är en rimlig åtgärd utifrån att den kommunala gymnasieskolan redan har låga
kostnader för denna del. Situationen är svår för gymnasieskolan just nu. Vi måste jobba på alla
fronter för att klara ekonomin samtidigt som vi använder tillgängliga resurser till de mest
prioriterade områdena.
Caroline Andersson (S)
Kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden

