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Nr 207. Motion av Frida Johnsson 
(MP) om den administrativa bördan 
i Uppsalas skolor 
KSN-2013-0344 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att besvara motionen i enlighet med före-
dragningen i ärendet.  
 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau 
(V) reserverar sig till förmån för bifall till 
motionen. 
 
Uppsala den 9 oktober 2013 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/ Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, 
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman, 
(alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius 
(båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch Thor 
(KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik 
Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria 
Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona 
Szatmari Waldau (V). 
Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Louise 
Landerholm Bill (båda M), Peter Nordgren (FP), 
Karin Ericsson (C), Bengt Westman, Irene 
Zetterberg, Milischia Rezai (alla S), Rickard 
Malmström (MP) och Emma Wallrup (V). 
 
Ärendet 
Frida Johansson (MP) föreslår i motion, väckt 
den 25 februari 2013, att kommunfullmäktige ska 
ge barn- och ungdomsnämnden, utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden samt Styrelsen för vård 
och bildning i uppdrag att göra en översyn av 
vilka lokala administrativa arbetsuppgifter som 
kan tas bort från Uppsalas skolor. Förslaget är 
även att översynen inkluderar en uppmaning till 
de enskilda lärarna och lärarfacken att själva rap-

portera in vilka administrativa rutiner de vill ta 
bort eller förändra. Motionen återges i ärendets 
bilaga 1.  
 
Remissbehandling 
Motionen har remitterats till barn- och ungdoms-
nämnden (BUN) utbildnings- och arbetsmark-
nadsnämnden (UAN) och Styrelsen för vård och 
bildning (SVB).  
 
BUN, bilaga 2, och UAN, bilaga 3, hänvisar till 
att de sedan flera år tillbaka arbetat aktivt för att 
minska den administrativa bördan för skolorna 
bland annat genom att alltid undersöka om öns-
kade uppgifter kan erhållas från annat håll. Både 
BUN och UAN har minskat antalet utskick av 
enkäter genom en förändrad uppföljningsmodell. 
Ansvaret för insamling av elevdata från skolorna 
till Statistiska centralbyrån har helt flyttats till 
uppdragskontoret. BUN poängterar även att de 
noggrant följer utvecklingen inom området och är 
intresserade av att ytterligare minska den admi-
nistrativa bördan i skolorna. I UAN har reser-
vation lämnats av S, V och MP.  
 
 
SVB, bilaga 4, påpekar i sitt yttrande att de har 
påbörjat ett projektarbete partgemenensamt med 
LR (Lärarnas riksförbund), Lärarförbundet och 
representanter för alla skolformer med syfte att 
skapa god arbetsmiljö och en minskad administ-
rativ belastning för personalen inom skolorna, 
framför allt gällande lärarnas arbetsbelastning. 
Konkreta åtgärder ska vara beslutade och verk-
ställda 2013. Parallellt med projektet arbetar 
varje skola med att ta fram handlingsplaner 
utifrån resultaten i 2012 års medarbetarunders-
ökning.  
 
Föredragning  
Motionären lyfter en viktig fråga gällande skolor 
och lärares arbetsbelastning, vilken är till stor del 
en fråga för hela det svenska skolsystemet. Bland 
annat har en nationell utredning och översyn av 
lärarnas administrativa börda genomförts, i vil-
ken man föreslår lagändringar så som att kraven 
på att individuell utvecklingsplan (IUP) avskaffas 
helt i årskurs 6-9 och reduceras från en gång per 
termin till en gång per läsår i årskurs 1-5.  
 
Det görs flera insatser även på lokal nivå för att 
minska på den administrativa bördan för skolorna 
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i Uppsala. Bland annat undersöks alltid om upp-
gifter kan tas från annat håll, synkronisera in-
samling av statistik och information i övrigt med 
andra aktörer, så som Liv och Hälsa ungs enkät, 
Statistiska centralbyråns insamling av data samt 
Skolinspektionens regelbundna tillsynsbesök. 
Även antalet utskick av enkäter till skolorna har 
minskats efter förändring av den lokala upp-
följningsmodellen, där man nu skickar ut enkäter 
till skolorna vartannat år istället för varje år som 
tidigare var fallet.  
 
Motionärens förslag innefattade även att enskilda 
lärarna och lärarfacken själva ska rapportera in 
vilka administrativa rutiner de vill ta bort eller 
förändra. När det gäller enskilda lärare anställda i 
kommunen görs detta indirekt redan idag, i och 
med att det vartannat år genomförs medarbetar-
undersökning för kommunens samtliga anställda. 
I denna undersökning finns bland annat frågor 
om hur man upplever sin arbetssituation, till 
exempel om man anser att man har en rimlig 
arbetsbelastning. Resultat från medarbetar-
undersökningen delas in på enhetsnivå för att en-
heterna själva ska kunna analysera sina resultat,  
 
för att sedan ta fram en handlingsplan utifrån 
identifierade utvecklingsområdena.  
 
På skolorna inom Vård och bildnings regi ge-
nomförs det även arbete tillsammans med bland 
annat LR och lärarförbundet med syfte att göra 
skolan till en attraktiv arbetsgivare som har en 
god och utvecklande arbetsmiljö och som möj-
liggör för den pedagogiska personalen att utöva 
sitt yrke med fokus på det pedagogiska upp-
draget.  
 
I IVE 2014-17 framhålls att Styrelsen för Vård 
och bildning ”verkar särskilt för att ha en effektiv 
organisering smed en administration som under-
lättar för nyckelkompetens, såsom exempelvis 
lärare och vårdpersonal, att fokusera arbetstiden 
mot elever, vårdtagare och brukare” Produk-
tionsstyrelserna har direktiv att se över orga-
nisation, arbetssätt och administration för att vara 
konkurrenskraftiga. 
 
Sammantaget kan konstateras att frågan om 
skolornas administrativa börda har uppmärk-
sammats både på statlig nivå och lokalt i Upp-
sala. Insatser och åtgärder har initierats på de 

olika nivåerna med syfte att öka lärarnas tid för 
det pedagogiska uppdraget, vilket bör medföra en 
förändrad administrativ situation för skolorna och 
lärarna framöver.  
 
Med hänvisning till ovanstående anser kom-
munstyrelsen att motionens syfte redan bevakas i 
pågående arbete.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ej aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
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