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Lärare och annan pedagogisk personal inom skolan har idag en hög arbetsbelastning. En 

förhållandevis stor del av detta handlar om den administrativa bördan och krav på 

dokumentation. Detta är arbetsmoment som tar mycket tid från den pedagogiska personalens 

huvuduppdrag – att ägna sig åt att undervisa eleverna. En del av dokumentationen regleras i 

nationella lagar, råd och riktlinjer medan andra dokumentationskrav är skapade av kommunerna 

själva.  

Den administrativa bördan uppfattas som ett arbetsmiljöproblem för skolans personal och 

tidigare studier har visat att lärare i Sverige ägnar sig mer åt administration än i många 

jämförbara länder.  I en arbetsmiljöenkät från Lärarnas Riksförbund uppger nästan 60% 

administration och dokumentation som ett problem. De är en kritik som vi som skolhuvudman 

måste ta på allvar. Frågan om vilka dokumentation som kan, ska och bör genomföras har också 

lyfts av fackliga organisationer i Lunds kommun. För att skapa en bättre arbetsmiljö och för att 

vara en bättre arbetsgivare krävs det en förändring. 

Från de olika partierna i Lunds kommun har vi varit överens om att administrationen för skolans 

personal ska minska. Frågan har även delvis utretts tidigare i kommunen, men utan att leda till 

förändring i praktiken. Men nu gäller det att vi går från ord till handling.  Vi socialdemokrater 

vill att goda exempel från andra kommuner och skolor samt förslag som presenterats av fackliga 

organisationer, forskare med flera sammanställs till en konkret lista på möjliga åtgärder för att 

minska den administrativa bördan utifrån rådande ”best practice”. Parallellt med denna 

sammanställning av konkreta exempel bör en nulägesanalys och redovisning göras av vilken 

administration som har minskat respektive ökat de senaste åren. Analysen bör också svara på 

vad som är syfte med administrationen, vilken administration som är nödvändig, och vilken 

administration som inte behöver genomföras.  Hur mycket av lärarnas och skolledarnas tid som 

läggs på administration bör också vara en del av analysen. Hur arbetstiden fördelas är ett viktigt 

kompletterande underlag i arbetet för att minska de administrativa bördorna.  

Arbetet bör omfatta såväl konkreta åtgärder för att minska lärarnas administrativa arbete såväl 

som att visa på lösningar som kan innebära att nödvändig administration som återstår i 

väsentligt högra grad kan lösas av annan personal än lärare. Därför ska uppdraget även omfatta 

att ta fram förslag på fördelning eller behov av nya tjänster/yrkeskategorier för att administrativt 

avlasta den pedagogiska personalen. Med fördel kan lösningar och förslag på åtgärder testa på 

en pilotenhet(er) inom Barn-och skolförvaltningen för att kunna analysera och utvärdera 

arbetet. 

De digitala system som används är en naturlig del i arbetet och naturligtvis behöver en 

inventering av dagens system, dess brister och fördelar sammanställas och utgöra ett 

nyckelunderlag i arbetet med kommande upphandlingar och utvecklingsarbete kring den 

administrativa bördan.  

Barn- och skolnämnden måste också ekonomiskt kompenseras för detta arbete. Under den 

innevarande mandatperioden har barn- och skolnämnden genomgått de största nedskärningarna 

i modern tid. Barn- och skolnämnden behöver använda de resurser de har till undervisning och 

ytterligare uppdrag från kommunfullmäktige behöver således finansieras i särskild ordning. 



Hela detta arbete, såväl som sammanställning, utredning, analys och förslag till åtgärder ska 

ske med Barn-och skolförvaltningen tillsammans med medarbetarna och dess fackliga 

organisationer där samtliga är jämbördiga parter i arbetet. 

 

 

 

 

Socialdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta: 

att uppdra åt barn- och skolnämnden att sammanställa goda exempel från den egna 

organisationen, andra kommuner och skolor samt förslag som presenterats av 

fackliga organisationer, forskare med flera sammanställs till en konkret lista på 

möjliga åtgärder i syfte att minska den administrativa bördan för lärare, men även 

rektorer, utifrån rådande ”best practice”, 

att  uppdra åt barn- och skolnämnden att genomföra en nulägesanalys av vilken 

administration som har minskat respektive ökat, att analysen svarar på vad som 

är syftet med administrationen, 

att  arbetet ska ligga till grund för en utvärdering och analys om vilken administration 

som är nödvändig och vilken administration som inte behöver genomföras samt 

ge förslag på arbetsfördelning och/eller behov av nya tjänster eller yrkeskategorier 

i syfte att avlasta pedagogiska personal administrativt, 

att  uppdraget ska genomföras tillsammans med fackliga organisationer och 

medarbetare i alla delar av detta arbete, såväl i sammanställning, utredning, analys 

samt förslag till åtgärder, 

att möjligheten till försöksverksamhet där nya metoder och arbetssätt som väsentligt 

minskar lärares administration och stärker rektorers möjligheter att vara 

pedagogiska ledare ska övervägas i arbetet, samt 

att utbildningsnämnden i samarbete med barn- och skolnämnden prövar möjligheten 

att utveckla de digitala systemen, vad gäller så väl befintliga system som krav 

inför nya upphandlingar, i syfte att minska behovet av administrativt arbete. Detta 

inkluderar en genomlysning av befintliga digitala system, 

att barn- och skolnämndens budget stärks med 2 miljoner kronor för att genomföra 

uppdragen ovan och att detta finansieras genom lägre ekonomiskt resultat 2022. 
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