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§ 19  Motion -införa klasseniorer i Mullsjö kommun - 
 svar 

Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna har genom Leontina Aurell kommit in med en motion om att 
kommunen ska införa klasseniorer i Mullsjö kommuns grundskolor.  

Alla som arbetar i skolan ska antingen direkt eller indirekt stödja skolans uppdrag 
som de definieras i styrdokumenten. Såväl huvudmannen som rektorn bör se över 
om det finns arbetsuppgifter som inte alls behöver göras samtidigt som man ser 
över vilka yrkesgrupper som behövs för olika arbetsuppgifter. Det är vanligt att 
försöka minska lärarnas administrativa arbetsuppgifter. Det visar sig dock att det 
inte är enkelt att hitta tydliga och konkreta arbetsuppgifter som kan prioriteras bort 
från lärares tjänst. Bland annat för att dessa inslag ofta ingår i kärnuppgiften och är 
svåra att överlåta på andra. Det handlar till exempel om att kunna följa och 
utvärdera det egna arbetet.  

Motionärens förslag att införa seniorer som arbetar på skolan är inte helt 
oproblematisk. För det första innebär det en utökad administration. Alla som 
arbetar inom förskola och skola måste uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. Att 
administrera dessa innebär en utökad administration för skolan.  

Det andra problemet handlar om det organisatoriska. Alla yrkeskårer i skolans värld 
har tydligt definierade uppdrag utifrån sin utbildning och profession. En ytterligare 
yrkeskategori utan ett tydligt uppdrag skapar oordning i skolans tjänsteorganisation.  

Skolan är en professionell organisation som förutsätter kontinuitet och 
förutsägbarhet. Att införa seniorer som utifrån tid och förmåga går in i skolans 
arbete riskerar att negativt påverka detta.  

I dagsläget finns ett svagt intresse hos rektorerna i Mullsjö kommun att införa 
klasseniorer.  

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 februari 2020, § 21, beslutades att 
återremittera ärendet att införa klasseniorer i Mullsjö kommun till barn- och 
utbildningsnämnden för att ta fram förslag på regelverk för funktionen 
”Klassenior” som ideellt engagemang. 
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§ 19 fortsättning 
 
Vid barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 23 mars 2020, 
§ 19, beslutades att uppdra åt barn- och utbildningschefen att ta fram ett förslag på 
regelverk för funktionen ”Klassenior” som passar verksamheten.  

Till barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 5 oktober 2020, § 141 
föreligger ett förslag till regelverk.  

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 oktober 2020, § 183, beslutades att 
återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden med följande frågor: 
Kommer barn- och utbildningsnämnden att fastställa regelverket innan motionen 
behandlas i kommunfullmäktige? Hur ser försäkringar ut för ”klasseniorer”? 

att bifalla motionen om att införa klasseniorer i Mullsjö kommun och  

att ge i uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att fastställa regelverket.  

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen den 10 februari 2021 § 26 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 januari 2021 § 8 
Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 23 november 2020 
§ 101 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 oktober 2020, § 183 
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden den 5 oktober 2020, § 141 
Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 21 september 
2020, § 80 
Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningschefen den 15 september 2020 
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden den 23 mars 2020, § 19 
Protokoll från kommunfullmäktige den 25 februari 2020, § 21 
Protokoll från kommunstyrelsen den 12 februari 2020 § 26 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 januari 2020 § 14 
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden den 11 december 2019 § 134 
Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningschefen den 27 november 2019 
Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 25 november 
2019, § 69 
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden den 11 september 2019, § 95 
Protokoll från kommunfullmäktige den 20 augusti 2019, § 107 
Motion – införa klasseniorer i Mullsjö kommun 
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§ 19 fortsättning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen om att 
införa klasseniorer i Mullsjö kommun och  

att ge i uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att fastställa regelverket.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Henrik Jansson (M), Leontina Aurell (SD) och Gun Nilsson (C) föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen om att införa klasseniorer i Mullsjö kommun och  

att ge i uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att fastställa regelverket. 

Beslutet skickas till  
Barn- och utbildningsnämnden 
Leontina Aurell 
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