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Svar på interpellation (S) om lärares 
arbetssituation 
 

Gustav	Elfström	(S) har till har till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 januari 
lämnat in en interpellation om lärares arbetssituation. 

Sedan några år tillbaka är vikten av att arbeta med strategisk kompetensförsörjning 
på lokal nivå tydligt uttalad i det centrala kollektivavtalet och 
huvudöverenskommelsen mellan parterna (HÖK 18, SKR och lärarorganisationerna).  
Lokala parter uppmanas att samverka kring frågor som arbetsmiljö och läraryrkets 
attraktivitet. Som arbetsgivare ser barn- och ungdomsförvaltningen detta som ytterst 
viktiga delar att arbeta med, inte minst kopplat till den nationella lärarbristen men 
även kopplat till målsättningen att utveckla kvaliteten i Vallentunas kommunala 
skolor. 

Utveckling av lärarrollen och lärares arbetsmiljö 
Barn- och ungdomsförvaltningen startade under läsåret 2017–2018, strax innan HÖK 
18 kom, ett lokalt partsgemensamt arbete i syfte att utveckla lärarrollen och se över 
arbetsmiljörelaterade frågor för lärarna. I arbetsgruppen ingick olika funktioner med 
kompetenser som kunde bidra med flera perspektiv. Ett av de prioriterade områdena 
var att se över dokumentationskraven för lärare. En översyn av dessa gjordes av 
arbetsgruppen samt några av skolornas förstelärare, därefter fattades under 
vårterminen 2019 ett gemensamt beslut av förvaltning och samtliga rektorer kring 
hur förenklade dokumentationskrav inom Vallentunas kommunala grundskolor 
skulle se ut.  
 
Därefter har det viktiga arbetet fortsatt på lokal nivå och flera skolor har arbetat 
intensivt med att se över lärares arbetsmiljö samt med olika pilotprojekt som delvis 
har samma syfte. Några exempel på ovan är införandet av heltidsmentorer på en 
skola, tvålärarsystem samt stödfunktioner som delvis motsvarar heltidsmentorer på 
en annan skola samt att man på en tredje skola har arbetat med att se över och 
prioritera bland arbetsuppgifterna för lärarna. I det arbetet utgick man från skollag, 
läroplan och kommunens/skolans mål för att på så sätt kunna lyfta bort de icke 
nödvändiga arbetsuppgifter för lärarna, som hade synliggjorts i processen. 
 
Det pågår även andra satsningar som syftar till att höja kvaliteten, men som också kan 
avlasta lärarna. Såväl förskolor som grundskolor genomför utbildningssatsningar för 
att höja kompetensnivån bland all personal som inte är lärare eller förskollärare, 
vilket i sin tur ger positiva effekter för lärarna.  
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Den digitala utvecklingen i skolorna har gått fort den senaste tiden på grund av 
rådande läge. Det finns framöver möjlighet att behålla många av de förändringar som 
har bidragit till att förenkla och spara tid för lärarna som t.ex. digitala föräldramöten 
och utvecklingssamtal. 
 
Avsikten framåt är att det viktiga arbetet ska få fortskrida på lokal nivå utifrån 
respektive skolas behov med stöd från förvaltningen. De fackliga parterna, såväl lokalt 
på skolan som de som arbetar kommunövergripande, har en självklar roll i arbetet 
framöver. Det finns också stöd för och förutsättningar att kontinuerligt växla frågorna 
från lokal till central nivå, t.ex. vid gemensamma beröringspunkter eller när behov av 
ett centralt beslut finns. 

Lärares undervisningstid 
Barn- och ungdomsförvaltningen har inga riktlinjer till skolorna kring 
undervisningsskyldighet utan förvaltningen och samtliga skolor har att följa 
lagstiftning och de regler som är tillämpliga för lärarnas arbetstid. Som arbetsgivare 
har barn- och ungdomsförvaltningen tillsammans med rektorerna ett gemensamt 
ansvar för lärares totala arbetstid och att reglerna kring reglerad arbetstid och 
förtroendearbetstid följs.  
 
Med detta anser jag interpellationen besvarad.  
 
Vallentuna 2020-02-09 
 
 
 
 
 
 
 
Johan Skog (M) 
Ordförande Barn- och ungdomsnämnden 
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