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Svar på begäran om uppgift gällande extratjänster
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner Svar på begäran om uppgift och skickar det
till Kommunstyrelsens personalutskott.

Svar på begäran om uppgift
Barn- och utbildningsförvaltningen har totalt 105 anställningar för personer som har
särskilda behov i olika anställningstyper. Dessa anställningar gör en god insats i
organisationen. Samtidigt konkurrerar de om handledningstid och arbetsledning från
våra medarbetare, som är anställda för att utföra i vårt kärnuppdrag: att utbilda våra
barn och elever så att de når goda kunskapsresultat och är rustade för vuxenlivet.
Att i dagsläget lova att vi kan ta emot ytterligare personer inom ramen för
Extratjänster, som ska handledas av våra begränsade behöriga resurser, ser vi inte som
möjligt. Vi vill istället bidra genom att göra en god insats för de personer som redan
finns hos oss samt de 21 statliga trainee som börjar inom förskolan i början av
oktober. En annan möjlighet är att skapa fler jobb i projekt med arbetsdelning inom
förskolan.
Barn- och utbildningsförvaltningen har 88 anställningar på beredskapsavtal, BEA.
Nedan fördelat på antal och anställningstyp









62 Komjobb Trainee
8 Komjobb Vuxna
2 Komjobb
6 Extratjänst
5 Tryggghetsanställning 150
1 Utbildningskontrakt
2 Utvecklingsanställning
2 Särskilt anställningsstöd

Barn- och utbildningsförvaltningen har 17 anställningar på AB-avtal i form av
Medhjälpare.
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Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens personalutskott har 2017-06-08 beslutat att begära in en
redovisning från respektive nämnd om hur många extratjänster vi kan klara av att ta
emot inom våra respektive förvaltningar.
Kommunens nämnder fick begäran 2017-09-14 att snarast lämna in en redovisning till
personalutskottet om hur många extratjänster de kan klara av att ta emot inom sina
respektive förvaltningar.
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