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Utsänd dagordning 
 

Upprop 
 

1. Val av justerare 
 

2. Fastställande av dagordning 
 

3. Föregående protokoll 
Handlingar: Protokoll BoU-beredning 2021-05-26 Bilaga 
 

4. Läraravlastade tjänster  
Handlingar: När inte antalet lärare räcker till PM 
Beslutsärende 
 

5. Gemensam antagning  
Handlingar: Gemensam antagning BoU-beredningen 2021-10-27 PM 
Beslutsärende 
 

6. Mötesplan 2022 till Barn-och utbildningsberedningen 
Handlingar: Mötesplan 2022 till BoU-beredningen 2021-10-26 PM 
Beslutsärende 
 

7. Information till Barn- och utbildningsberedning 
Handlingar: Information till BoU beredning 2021-10-26 PM 
 

8. Övriga frågor 
 

9. Sammanträdets avslutande  
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§ 16 
 
Val av justerare 
 
Ordförande föreslår att Louise Mörk, (S), Piteå utses till justerare. 
 
 
Barn- och utbildningsberedningen beslutar  
 
Att Louise Mörk, (S), Piteå utses till justerare.  
___ 
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§ 17 
 
Fastställande av dagordning 
 
Ordförande presenterar utsänd dagordning.  
 
 
Ordförande föreslår barn- och utbildningsberedningen att utsänd dagordning 
godkänns. 
 
 
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 
 
Att  utsänd dagordning godkänns  
___ 
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§ 18 
 
Föregående protokoll  
Handlingar: Protokoll BoU-beredning 2021-05-26 Bilaga 
 
Ordförande informerar från föregående protokoll 2021-05-26. 
 
 
Ordförande föreslår barn- och utbildningsberedningen  
 
Att protokollen från 2021-05-26, med godkännande, läggs till handlingarna 
 
 
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 
 
Att  protokollen från 2021-05-26, med godkännande, läggs till handlingarna  
___ 
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§ 19 
 
Läraravlastande tjänster 
 
I ljuset av rådande lärarbrist och med anledning av många lärares ansträngda 
arbetssituation har anställning av olika tjänster av läraravlastande personal ökat 
inom den svenska skolan. Detta får till följd att verksamheterna består av en mer 
heterogen personalgrupp än tidigare samtidigt som flera utredningar (Skolverket, 
2020) och studier (Lindqvist, Ackesjö, Fonesca m.fl., 2020) framhåller vikten av att 
lärare behöver ges bättre förutsättningar att fokusera på deras kärnuppdrag – 
undervisningsprocessen.  
 
Det samlade kunskapsläget visar att med läraravlastande tjänster kan 
undervisningens kvalitet förbättras och eleverna få ökad undervisningstid med 
behöriga lärare. Tjänsterna kan även bidra till ökad studiero och minskad 
elevfrånvaro samt lägre sjukfrånvaro bland personalen. Sammantaget kan dessa 
faktorer bidra till att eleverna får bättre möjligheter att nå målen för utbildningen. 
Samtidigt som läraravlastande tjänster har stor potential visar studierna att det finns 
utmaningar som behöver beaktas. Några av dessa utmaningar är ansvarsfördelning 
mellan lärare och avlastande personal, förankring i hela personalgruppen, ökad 
arbetsbelastning för den undervisande läraren samt relationen mellan befattningens 
ansvar och lön där erfarenheter visar på vikten av att detta kommuniceras och 
förhandlas med fackliga parter.   
 
Vid länsträffen den 13–14 oktober 2021 diskuterades frågan om att göra ett 
länsgemensamt arbete för att se över möjligheterna att starta en yrkeshögskole-
utbildning för läraravlastande tjänster. Tre olika förslag presenterades: 
   
• Utforma fram en yrkeshögskoleutbildning under 2022 med utbildningsstart 

hösten 2023.   
• Utforma en yrkeshögskoleutbildning med ett senare startdatum för att kunna 

göra ett grundligt förarbete.  
• Fokusera på kartläggning och gemensamt förarbete för att se över kommunernas 

behov där resultatet kan ligga till grund för ett framtida beslut om 
utbildningsform.  

 
Resultatet av de dialoger som fördes med deltagarna var att det är önskvärt att gå 
vidare med ett kartläggningsarbete. Kartläggningen föreslås utgå från varje enskild 
kommuns nuläge kring läraravlastande tjänster där frågor kring arbetsuppgifter, 
tjänstebeskrivning, utbildningsbakgrund, organisation och lön samt hur tjänsterna 
finansieras utgör underlag. Kartläggningen sammanställs i rapportform och utgör 
underlag för fortsatt arbete.  
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Förslag till beslut 
 
Att  Norrbottens Kommuner får i uppdrag att göra en kartläggning av 

kommunernas nuläge kring läraravlastande tjänster och att denna  
kartläggning utmynnar i en rapport som beskriver det regionala läget i  
frågan  

 
Att återkoppling kring arbetsprocessen sker vid barn- och 

utbildningsberedningens möte första kvartalet 2022 
 
 
Ordförande föreslår barn- och utbildningsberedningen 
 
Att  Norrbottens Kommuner får i uppdrag att göra en kartläggning av 

kommunernas nuläge kring läraravlastande tjänster och att denna  
kartläggning utmynnar i en rapport som beskriver det regionala läget i  
frågan  

 
Att återkoppling kring arbetsprocessen sker vid barn- och 

utbildningsberedningens möte första kvartalet 2022 
 
 
 
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 
 
Att  Norrbottens Kommuner får i uppdrag att göra en kartläggning av 

kommunernas nuläge kring läraravlastande tjänster och att denna  
kartläggning utmynnar i en rapport som beskriver det regionala läget i  
frågan  

 
Att återkoppling kring arbetsprocessen sker vid barn- och 

utbildningsberedningens möte första kvartalet 2022 
___ 
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§ 20 
 
Gemensam antagningsnämnd 
 
Frågan om en gemensam antagningsorganisation inom Norrbotten 
och/eller tillsammans med Västerbotten har initierats av Fyrkantens 
gymnasiesamverkan.  Underlaget till förfrågan har varit utskickat till 
samtliga kommuner i juni och augusti. Frågan har tagits upp vid 
skolchefsträff samt vid länsträffen oktober-2021.  Sedan tidigare har 
barn- och utbildningsberedningen vid Norrbottens Kommuner väckt 
frågan och ett uppdrag gavs att se över om det fanns intresse för en 
gemensam antagning. Uppdraget pausades med hänvisning till 
dimensioneringsutredningen. Utifrån det som nu är känt kan vi konstatera 
att inga hinder finns för fortsatt utredning av gemensam antagning. 
 
Länsträffen ställde sig positiva till att en utredning görs kring 
möjligheterna kring gemensam antagning inom Norrbotten samt att se 
över om det är möjligt att ha gemensam antagning tillsammans med 
Västerbotten. Detta föreslås göras via Barn- och utbildnings beredningen, 
Norrbottens Kommuner.   
 
Norrbottens Kommuner har möjlighet att göra utredningen under 
förutsättning att kommunerna i Norrbotten bistår med personella resurser 
under utredningstiden. 
 
Förslag till beslut  
 
Att Norrbottens Kommuner ges i uppdrag att utreda
 förutsättningarna för gemensam antagningsorganisation 
 i Norrbotten 
 
Att kommunerna i Norrbotten bistår Norrbottens Kommuner 
 under utredningen med personella resurser  
 
Att  se över förutsättningarna för gemensam 

antagningsorganisation med Västerbotten 
 
Att  i utredningen titta särskilt på huvudmannaskapet och ge 

förslag på organisatoriska lösningar för ett antagnings 
kansli 
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Att  utredningsuppdraget följs upp vid Barn- och 
 utbildningsberedningens sammanträde första kvartalet-2022 
 
 
Ordföranden föreslår Barn- och utbildningsberedningen  
 
Att Norrbottens Kommuner ges i uppdrag att utreda
 förutsättningarna för gemensam antagningsorganisation 
 i Norrbotten 
 
Att kommunerna i Norrbotten bistår Norrbottens Kommuner 
 under utredningen med personella resurser  
 
Att  se över förutsättningarna för gemensam 

antagningsorganisation med Västerbotten 
 
Att  i utredningen titta särskilt på huvudmannaskapet och ge 

förslag på organisatoriska lösningar för ett antagnings 
kansli 

  
Att  utredningsuppdraget följs upp vid Barn- och 
 utbildningsberedningens sammanträde första kvartalet-2022 
 
 
Barn- och utbildningsberedningen beslutar  
 
Att Norrbottens Kommuner ges i uppdrag att utreda
 förutsättningarna för gemensam antagningsorganisation 
 i Norrbotten 
 
Att kommunerna i Norrbotten bistår Norrbottens Kommuner 
 under utredningen med personella resurser  
 
Att  se över förutsättningarna för gemensam 

antagningsorganisation med Västerbotten 
 
Att  i utredningen titta särskilt på huvudmannaskapet och ge 

förslag på organisatoriska lösningar för ett antagnings 
kansli 

  
Att  utredningsuppdraget följs upp vid Barn- och 
 utbildningsberedningens sammanträde första kvartalet-2022 
___  
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§ 21 
 
Mötesplan 2022 Barn-och utbildningsberedning 
 
3 februari  13.00- 15.00 
4 maj  13.00- 15.00 
31 augusti  13.00- 15.00 
2 november  13.00- 15.00 
 
 
Förslag till beslut 
 
Att  anta Mötesplan 2022 i enlighet med lagt förslag   
 
 
Ordföranden föreslår Barn- och utbildningsberedningen  
 
Att  anta Mötesplan 2022 i enlighet med lagt förslag   
 
 
Barn- och utbildningsberedningen beslutar  
 
Att  anta Mötesplan 2022 i enlighet med lagt förslag   
___ 
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§ 22 
 
Information barn- och utbildningsberedningen 
 
 
Länsträffen mars 2022 
Länsträffen mars 2022 genomförs i Älvsbyn som planerat. Med 
anledning av de önskemål som framkom vid länsträffen oktober-21 har 
Norrbottens Kommuner utökat länsträffen med dialogtid för politiken. 
Länsträffen genomförs 16–17 mars för skolcheferna och 17–18 mars för 
politiken. Den 17 mars blir en gemensam dag. Den 18 mars blir dialogtid 
för politiken. Innehållet på länsträffen kommer vara kring skolan som 
attraktivitet i den pågående samhällsomställningen samt evidens och 
arbetssätt kring elever i behov av stöd 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Att  informationen, med godkännande, läggs till handlingarna 
 
 
Ordföranden föreslår Barn- och utbildningsberedningen  
 
Att informationen, med godkännande, läggs till handlingarna 
 
 
Barn- och utbildningsberedningen beslutar  
 
Att informationen, med godkännande, läggs till handlingarna 
___ 
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§ 23 
 
Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor 
___ 
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§ 24 
 
Sammanträdets avslutande 
 
Ordförande tackar för deltagandet och avslutar sammanträdet. 
___ 
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