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Interpellation 
 
 
Det senaste årtiondets besparingar på skolområdet 
har lett till att en stor del av den stödpersonal som 
funnits i skolan har försvunnit. Resurser för 
vaktmästeri, kuratorsverksamhet eller studieväg-
ledning har kraftigt begränsats. Samtidigt har kra-
ven på lärarna ökat med allt fler arbetsuppgifter. 
Lärarna är den yrkesgrupp som har den största 
arbetsbelastningen av de kommunanställda. Det 
bekräftas av Lärarnas Riksförbunds senaste medar-
betarundersökning i Uppsala från november 2013. 
Endast 15 procent av de lärare som har besvarat 
enkäten anser sig ha en rimlig arbetsbelastning och 
69 procent anser att de ofta upplever negativ stress. 
95 procent anser att man inte har vidtagit åtgärder 
mot identifierad ohälsosam arbetsbelastning. 
Lärarna i Uppsala har idag svårt att hinna med sitt 
kärnuppdrag, att undervisa sina elever.  
  
Det pågår ett arbete i kommunen för att förbättra 
lärarnas arbetsmiljö, en plan har tagits fram för att 
minska onödig administration vilket är välkommet. 
Samtidigt ser man nu över den administrativa 
personalen i gymnasieskolan med syfte att minska 
den icke-undervisande personalen i gymnasie-
skolan. Personal som många gånger är helt avgö-
rande för att lärarna ska kunna fokusera på under-
visningen och inte ägna allt mer tid åt kring-
uppgifter.  
  
Lärarnas tid med eleverna är avgörande för att 
eleverna ska nå målen i skolan. Uppsala ligger idag 
under rikssnittet vad gäller antalet elever som full-
följer gymnasiet och som är behöriga till hög-
skolan. Det kostar kommunen årligen många 
miljoner då elever måste gå ett eller flera extra år i 
gymnasiet för att nå målen. Det är därför centralt 
att vi använder resurserna effektivt så att lärarna 
kan lägga mer tid på sitt huvuduppdrag, att under-
visa eleverna. 
 

 
Med bakgrund av ovanstående är min fråga till 
Cecilia Hamenius, ordförande i styrelsen för Vård 
och bildning: 
 
Har kommunens vidtagna åtgärder för att minska 
den administrativa bördan lett till att lärarna 
upplever en minskad arbetsbelastning?   
  
På vilket sätt kommer neddragning av icke-
undervisande personal i gymnasieskolan förbättra 
undervisningen och minska lärarnas 
administrativa börda? 
 
Uppsala, 18 februari 2014 
 
Frida Johnsson (MP) 
 


