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§ 167 Svar på medborgarförslag - att kommunen ska 
anställa fler elevassistenter och barnskötare
Ett medborgarförslag har inkommit där man uttryckt en önskan om att fler 
utbildade barnskötare och elevassistenter kan bli anställda.

Svar från barn- och bildningsavdelningen

Tack för ditt förslag.

När det gäller tjänster inom avdelningen barn- och bildning så har vi barnskötare 
inom förskolan där grundbemanningen ser ut så att vi har två förskollärare och en 
barnskötare per avdelning. Inom skola och förskola behöver vi i vissa fall tillsätta 
tjänster som barn-/elevresurser för barn/elever i behov av särskilt stöd. Här ser vi 
gärna att man är utbildad barnskötare. Inom verksamheten finns det ingen 
outbildad personal eller personal som saknar erfarenhet

Vid nya tjänster och vid förlängning av visstidsanställningar annonseras dessa 
alltid ut och varje år har vi flera annonser ute där man har möjlighet att söka 
någon av dessa barn- och elevresurstjänster.

För övrigt ser vi gärna att fler vill vara vikarier i våra verksamheter. Detta särskilt 
inom skolan där vi just nu har få anmälda vikarier. Om du är intresserad av att 
vara vikarie inom våra verksamheter kan du ta kontakt med våra rektorer som kan 
hänvisa dig vidare.

Du uttrycker att du vill att man som utbildad ska få förtur till tjänster.

Vid anställning är det många parametrar som ska vägas in. Några av dessa är 
utbildning, erfarenhet, särskild kompetens utifrån barnet/elevens behov och 
naturligtvis personlig lämplighet.

Handlingar i ärendet
Barn- och bildningsutskottets ordförande Boo Westlunds skrivelse, 2020-10-05
Förslagsställares medborgarförslag, 2020-09-03

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar efter ändringen, att man inom verksamheten inte har 
outbildad personal eller personal som saknar erfarenhet, medborgarförslaget som 
besvarat.
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Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef
Barn- och bildningsutskottet
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