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 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Remiss: Motion av Frida Johnsson (MP) om den administrativa bördan i 
Uppsalas skolor 
 
Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 
 
att  avge yttrande enligt förslag till kommunstyrelsen. 
  
Sammanfattning 
En motion har inkommit till Uppsala kommunfullmäktige från Miljöpartiet (MP) om att vidta 
åtgärder för att minska de lokala administrativa arbetsuppgifterna som finns i Uppsalas skolor. 
Motionen vänder sig till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt barn- och ungdoms-
nämnden för att få en översyn av vilka lokala administrativa arbetsuppgifter som kan rensas 
bort från skolan. Motionen betonar att stat och kommun inte ska följa upp samma saker. 
 
Ärendet 
Sedan flera år tillbaka har kontoret aktivt arbetat för att minska den administrativa bördan för 
skolorna bland annat genom att alltid undersöka om önskade uppgifter kan erhållas från annat 
håll. Kontoret har också minskat antalet utskick av enkäter till enheterna genom en förändrad 
uppföljningsmodell som infördes 2011. Uppföljningsmodellen innebär att enkäter skickas ut 
till skolorna vartannat år istället för varje år som tidigare var fallet. Ansvaret för insamling av 
elevdata från skolorna till Statistiska Centralbyrån, SCB har helt överflyttats till uppdrags-
kontoret. Kontoret synkroniserar sina insatser med att samla in statistik och information i 
övrigt med andra aktörer till exempel Liv och Hälsas enkät, Statistiska centralbyråns 
insamling av data samt Skolinspektionens regelbundna tillsynsbesök för att på detta sätt 
minska den administrativa arbetsbördan för skolledning och lärare. 
  
Kontoret arbetar för att ytterligare minska den administrativa bördan på skolorna 
  
 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
 
 
Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 
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• - - >, i * Barn- och ungdomsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Styrelsen för Vård och Bildning 

Remiss: Motion av Frida Johnsson (MP) om den administrativa bördan i Uppsalas 
skolor 

Kommunstyrelsen hemställer om yttrande i rubricerade ärende. 

Upplysningar kan fås av ovan angiven handläggare. 

Yttrandet ska ha inkommit ti l l registrator, kommunledningskontoret, senast: 3 juni 2013. 

Nämnderna har att beakta kommunalekonomiska konsekvenser. 

Kommunstyrelsens diarienummer ska alltid anges när yttrandet lämnas. 

Med vänlig hälsning 

Per Davidsson 
kanslichef 
kommunledningskontoret 
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Minska den administrativa bördan i Uppsalas skolor 

Som ftitidspoktiker i en kommunal nämnd med ansvar för skolan möter jag lärare och rektorer 
som brottas med hur allt fler olika administrativa sysslor ska lösas. Sysslor som en och en kan 
verka fullt rimliga men när man lägger ihop dem tar alltför mycket tid från skolans 
huvuduppdrag, nämligen att se sina elever och stödja dem i deras utveckling mot skolans mål. 
Lärares arbetsdag går idag åt till så mycket annat än att förbereda och utveckla undeivisningen 
och ge varje elev just den tid hon behöver. 

Lärare och rektorer upplever aUtmer stress, men det är sällan eleverna som gör dem stressade. 
Istället är det skolornas adrrrinistrativa börda som vuxit. Kan vi minska den, så kan vi istället 
uppvärdera lärarnas förberedelser, den individuella uppföljningen, möjligheten att dröja sig kvar i 
klassrumrnet när det är dags för rast, att sitta ned och ta ett extra samtal med den elev som 
behöver det. 

En del av den ökade admiiiistrationen kommer från allt mer detaljerade krav på dokumentation 
och uppföljning. Inte sällan görs detta i dubbel bemärkelse där både stat, kommun och enskild 
huvudman vill följa upp utvecklingen, samla in statistik och säkerställa att lagar, regler och 
föreskrifter efterlevs. 

Dokumentationen som vi uppdrar åt våra lärare att göra måste i första hand syfta till att stärka 
och stödja elever i deras lärande. Först i andra hand ska den handla om att förse myndigheter och 
pohtiker med statistik. Det är inte rimligt att vi följer upp samma sak från flera olika håll. Det tal-
onödig tid och signalerar helt fel saker till de lärare som arbetar på våra skolor. 

Kraven på dokumentation i skollagen och samordningen av de stadiga myndigheternas 
uppföljningar bör renodlas. Som kommunpohtiker ser vi också att en del kan göras på 
huvudmannanivå. Uppsala kommun bör göra en översyn av vilka lokala administrativa 
arbetsuppgifter som kan rensas från skolan. Framför allt ska inte stat och kornmun följa upp 
samma saker. 

Lärare kan följa sina elevers kunskapsutveckling, kan berätta hur det går och vilka stödinsatser 
som behövs utan att vi behöver detaljstyra hur det ska gå till från politiskt håll. Ska fler elever nå 
målen är det inte mer adrninistration som krävs utan att lärare får mer tid för sina elever. 

Mot bakrund av det ovan anförda yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar 

Att ge barn- och ungdomsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt styrelsen föl-
Vård & Budning i uppdrag att göra en översyn av vilka lokala administrativa arbetsuppgifter som 
kan tas bort från Uppsalas skolor 

Att översynen inkluderar en uppmaning till de enskilda lärarna och lärarfacken att själva 
rapportera in vilka administrativa rutiner de vill ta bort eller förändra. 

Uppsala den 10 februari 2013 
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FÖRSLAG 

  
Kommunstyrelsen  

Yttrande: Motion av Frida Johnsson (MP) om den administrativa bördan i Uppsalas 
skolor, KSN-2013-0344 
 
En motion har inkommit till Uppsala kommunfullmäktige från Frida Johnsson (MP) om att 
vidta åtgärder för att minska de lokala administrativa arbetsuppgifterna som finns i Uppsalas 
skolor. Motionen vänder sig till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, barn- och 
ungdomsnämnden samt Styrelsen för vård och bildning för att få en översyn av vilka lokala 
administrativa arbetsuppgifter som kan rensas bort från skolan. Motionen betonar att stat och 
kommun inte ska följa upp samma saker. 
 
Sedan flera år tillbaka har nämnden aktivt arbetat för att minska den administrativa bördan för 
skolorna bland annat genom att alltid undersöka om önskade uppgifter kan erhållas från annat 
håll. Nämnden har också minskat antalet utskick av enkäter till enheterna genom en förändrad 
uppföljningsmodell som infördes 2011. Uppföljningsmodellen innebär att enkäter skickas ut 
till skolorna vartannat år istället för varje år som tidigare var fallet. Ansvaret för insamling av 
elevdata från skolorna till Statistiska Centralbyrån, SCB har helt överflyttats till uppdrags-
kontoret. Nämnden synkroniserar sina insatser med att samla in statistik och information i 
övrigt med andra aktörer till exempel Liv och Hälsas enkät, Statistiska centralbyråns 
insamling av data samt Skolinspektionens regelbundna tillsynsbesök för att på detta sätt 
minska den administrativa arbetsbördan för skolledning och lärare. 
  
Nämnden arbetar för att ytterligare minska den administrativa bördan på skolorna. 
   
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 
 
 
Mohamad Hassan Lotta von Wowern 
Ordförande Sekreterare 
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