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Barn- och utbildningsnämnden

Redovisning av tilläggsbelopp och
kartläggning av stöd i form av elevassistent
Förslag till beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kartläggning av stöd i form av elevassistent
Utvecklingsstrateg Louice Macdonald har under vårterminen 2018 kartlagt
elevassistenternas funktion och arbetssätt på grundskolorna i Höörs kommun.
Sammanfattningsvis visar kartläggningen att det finns exempel på hur assistenter ger ett
ändamålsenligt stöd åt elever i behov av extraordinära stödinsatser. Det framgår också
att arbetsformerna för assistenterna behöver utvecklas och att assistenternas kunskap
och kompetens behöver stärkas. Vidare krävs ett djupare samarbete mellan assistenter
och undervisande lärare och ett tydliggörande av uppdraget för assistenterna för att
stödet i from av elevassistent ska ha en god effekt på lärandet och den sociala
utvecklingen hos eleven.
Tilläggsbelopp, fördelning och kostnader
Merparten av de elevassistenter som arbetar i skolorna och förskolorna finansieras med
så kallade kommunala tilläggsbelopp. Under vårterminen 2018 har antalet beviljade
kommunala tilläggsbelopp minskat. Under vårterminen 2018 beviljades totalt 32,07
tjänster med fördelningen 23,8 heltidstjänster i grundskola och 8,27 tjänster i förskola1.
Detta är en minskning jämfört med föregående termin då totalt 44 tjänster beviljades i
kommunal grundskola och förskola. Ersättningen för en heltidstjänst uppgår till 315 tkr/år.
Andelen barn som grundskolan fått tilläggsbelopp för uppgår till 2,2 %.
Andelen barn som förskolan och pedagogisk omsorgsverksamhet fått tilläggsbelopp för
uppgår till 1,9 %. Observera att det inte avser heltidstjänster för varje elev/barn.
Prognosen är att budgeten för tilläggsbelopp internt överstiger budgeten med 866 tkr.
Förändringar inför höstterminen 2018 är därför nödvändiga. Sektorsledningen utarbetar
en modell för fördelning av interna tilläggsbelopp som innebär att budgeten minskas med
500 tkr för kommande termin gällande grundskolornas tilldelning. Denna neddragning
medför att skolorna behöver samordna stödinsatserna via assistent på ett annat sätt än
som görs idag. Förskolan kan inte genomföra en samordning som innebär att
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assistenterna kan användas för flera barns behov, främst för att stödbehoven oftare beror
på medicinska tillstånd eller på grund av fysiska funktionshinder.
Rektor beslutar om särskilda stödinsatser i de åtgärdsprogram som upprättas för
respektive elev. Stödinsatser bedöms utifrån elevens individuella behov. I förskolan finns
inte särskilda stödåtgärder i skollagens mening. Rektor har också ett ansvar för att skolan
organiseras så att det finns möjlighet att ge det stöd som behövs.
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