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Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Sverigedemokraterna har via nämndsledamot Tina Sandberg inkommit med ett ärendeinitiativ ”Öka
användningen av Unikum” 2020-09-07 §87. Sverigedemokraterna föreslår i sitt initiativ att uppdra till
barn- och utbildningskontoret att genom informationsinsatser motivera UNIKUMs användare till öka
meranvändandet av systemet.
Barn- och utbildningskontoret medhåller i vikten av att öka användandet av UNIKUM samt
medvetandegöra UNIKUMs alla funktioner bland dessa användare. Men att de åtgärder som beskrivs
i detta tjänsteutlåtande är tillräckliga för att tillgodose behovet i barn- och skolnämndens
verksamheter.

Ärendet
Beskrivning
Sverigedemokraterna har via nämndsledamot Tina Sandberg inkommit med ett ärendeinitiativ ”Öka
användningen av Unikum” 2020-09-07 §87. Sverigedemokraterna föreslår i sitt initiativ att uppdra till
barn- och utbildningskontoret att genom informationsinsatser motivera UNIKUMs användare till öka
meranvändandet av systemet.
Sverigedemokraternas lämnar nedan förslag i sitt ärendeinitiativ
”Barn- och utbildningskontoret ges i uppdrag att genom organiserade informationsinsatser motivera
skolledning, lärare, elever och föräldrar att sätta sig in i och lära sig att tillämpa och utnyttja alla
finurliga funktioner som UNIKUM erbjuder.”1
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Ärendeintiativ från Sverigedemokraterna ”Öka användningen av Unikum” 2020-09-07

Sverigedemokraterna initierar ärendet då de menar att de har mottagit del signaler från personer bland
skolledning, lärare, elever och föräldrar, som ger dem orsak att tro att UNIKUM inte används i
önskvärd uträckning.

Under läsåret 2018-19 framkom ett behov av mer stöd kring digitala verktyg såsom Unikum till
verksamheterna. I och med det skapades en ny tjänst som implementerade augusti 2019.
Under läsåret 2019-20 har Barn och utbildningskontoret jobbat utifrån det systematiska
kvalitetsarbetet såsom kvalitetsrapporterna samt analys av Unikum användningen och utformat stöd
och insatser för ökad användning och utveckling. Både mot hela kommunens verksamheter och mot
skolor specifikt.
Under 2020-21 fortgår dessa insatser på olika sätt utifrån behoven som framkommer i kvalitetsarbetet.
Tydliga underlag och analyser visar vad som behöver jobbas vidare med och insatsernas form
bestäms i dialog med varje verksamhet och dess chef.
De insatser som gjorts kring just Unikum har bland annat varit informationskampanjer mot pedagoger
med filmer, stödmaterial, lathundar, fortbildningar både digitalt och på plats. Kartläggning/analys kring
varje skolas användning som återkopplats till rektor och verksamhetschef. Ett centralt övergripande
dokument med förväntningar i detalj kring användandet av varje modul i Unikum är under process och
väntas vara klart under denna termin.
Stöd ges till pedagogerna för att de i sin tur ska kunna möta vårdnadshavare och utbilda i hur de kan
ta del av allt i Unikum och dess familj app. Affischer riktade till vårdnadshavare har skickats ut till
skolorna samt att varje skola informerar om vår lärplattform och inloggningsförfarande.
Hur dessa insatser utformas skiljer sig utifrån förutsättningar. Den insats som ger mest effekt är
fortbildning direkt i verksamheten (hands on) med handledning kring aktuell del. Sen är detta en
process som behöver ske över tid då mycket annat också tar pedagogernas tid och fokus.
Lagkrav
Skollag (2010:800)
Läroplan – Förskolan – LPFÖ 18
Läroplan – Grundskolan - LGR 11
Läroplan – Grundsärskolan – LGRSÄ 11
Koppling till gällande styrdokument
Ej tillämpligt
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
De åtgärder som genomförs för att öka användningen av UNIKUM bedöms rymmas inom befintlig
budgetram.

Förvaltningens analys och slutsatser
Barn- och utbildningskontoret anser inte att starta ytterligare en kampanj ger en större effekt än det
som redan görs idag. Tid, energi och pengar läggs redan idag på det som genererar god utveckling.
Att använda demomiljöer där man kan testa sig fram, som initiativet gav som förslag, finns redan idag.
De signaler Sverigedemokraterna har fått från personer kring Unikum visas redan i Barn och
utbildningskontorets analyser och systematiska kvalitetsarbete och hanteras därefter. Bland annat så
bekräftar Kvalitetsdialogerna som genomförs i september 2020 ytterligare behovet som framkommit
och ligger i linje med de insatser som sker.
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Barn och utbildningskontoret är helt eniga i att vi i Norrtälje kommun kan utveckla vår användning av
lärplattformen i alla dess funktioner vilket redan idag är ett mål som vi organiserat jobbar mot genom
andra slags insatser.
I initiativet nämns flera funktioner som i dagsläge inte görs i Unikum som system. Barn- och
elevregister, schemaläggning samt frånvaro- och närvaro registrering sker till största delen i andra
system.

Tidplaner
Ärendet behandlas i barn- och skolnämndens arbetsutskott 2020-09-28 och vid barn- och
skolnämnders sammanträde 2020-10-12.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Danny Stacey
Tf Enhetschef IT
Barn- och utbildningskontoret

Bilagor
Ärendeinitiativ ”Öka användningen av Unikum”, 2020-09-07.

Beslut skickas till
Tina Sandberg (SD)
Registrator
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