Falkenbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-26

§ 216
Motion - Handlingsplan för att undvika stängning av
skolor, KS 2018/63
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige
besluta
1. Avslå motionen eftersom bemanning på de kommunala skolorna går att
säkerställa genom att tillfälligt rekrytera lämplig personal som saknar
behörighet.
Beskrivning av ärendet
Christer Norrman (M) har inkommit med en motion om att
kommunfullmäktige ska ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta
fram en handlingsplan för hur man arbetar för att en skola inte ska riskera att
stängas på grund av personalbrist. Motionären menar att i takt med brist på
legitimerade lärare kan en situation uppstå på enskilda skolor då det saknas
behörig personal inom läs- och skrivinlärning.
Barn- och utbildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över
motionen och föreslår att den ska avslås. Nämnden förmedlar att det enligt
skollagen endast är den som har legitimation som lärare eller förskollärare
och är behörig för viss undervisning som får bedriva undervisningen. Om
det inte finns någon behörig personal tillgänglig anger lagen att en annan
lämplig person kan anställas tillfälligt. Om ej behörig personal anställs
erfordras ett nära samarbete med behörig personal, vilket är avhängigt av
skolans storlek och personalorganisation. Vidare meddelar barn- och
utbildningsnämnden att det pågår ett strategiskt rekryteringsarbete för att
säkerställa hög bemanning av behörig personal.
Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det råder utmaningar i
rekryteringsarbetet för att säkra en hög personalbemanning med behöriga
lärare på skolorna i såväl Falkenbergs kommun, precis som i många andra
kommuner. Barn- och utbildningsnämnden arbetar dock strategiskt för att
säkerställa en hög bemanning. Vidare medger skollagen att bemanning går
att säkerställa på skolorna då annan lämplig person kan anställas tillfälligt,
vilket kan leda till att stängning av skola på grund av personalbrist kan vara
möjlig att undvika. Med bakgrund därav anser
kommunstyrelseförvaltningen att en handlingsplan enligt vad motionären
förslår ej kan anses vara erforderlig, varför motionen bör avslås.
Ekonomi
Förslaget påverkar ej kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-06-18
Motion om handlingsplan för att undvika stängning av skolor, 2018-01-29
Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-18, § 59
Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Per Svensson (S) yrkar bifall till motionen.
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar bifall till liggande förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Mari-Louise Wernerssons (S) yrkande
mot Per Svenssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar i enlighet med Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande.
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