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Forslag till beslut 
Utbildningsndmnden foreslas besluta 

att godkanna delarsbokslut med helarsprognos per augusti, samt 

att overldmna delarsbokslut med helarsprognos per augusti till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Helarsprognosen for namnden ar — 76,9 mnkr inklusive engangsposter, varav -42,5 mnkr 
hanfors till systemstod och — 34,4 mnkr till egen regi. I prognosen for egen regi ingar 
engangsposter, 8 mnkr, och bestar av omstallningskostnader framst kopplade till 
ndmndbeslutet om att gymnasieskolans ska na ekonomi i balans. Exklusive engangsposter är 
namndens prognos -68,6 mnkr. 

Arendet 
Budget 2015 är upprattad i tva separata delar, en for systemstod och en for egen regi som 
inkluderar individstod och forvaltningsledning. Uppfoljning och prognos foljer samma 
struktur. 

Helarsprognosen for namnden ar — 76,9 mnkr inklusive engangsposter, varav -42,5 mnkr 
hanfors till systemstod och — 34,4 mnkr till egen regi. I prognosen for egen regi ingar 
engangsposter, 8 mnkr, och bestar av omstallningskostnader framst kopplade till 
namndbeslutet om att gymnasieskolans ska na ekonomi i balans. Exklusive engangsposter är 
ndmndens prognos -68,6 mnkr. 

Genom namndens budgetbeslut har namnden aviserat att egen regi inom gymnasieskolan 
beranas ha ett resultat om -54 mnkr for 2015. Genom namndens beslut i april finns en plan 
for att successivt minska underskottet och fa en ekonomi i balans ar 2018. KF:s formella krav 
pa namnden är en ekonomi i balans redan i ar, vilket innebar att det finns ett 
effektiviseringskrav pa 54 mnkr. 
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Underskottet i prognosen for systemstod forklaras av volymokningar och hogre kostnad for 
tidigare beslut om vardnadsbidrag inom forskola, okade volymer inom grundskola samt 
obudgeterade volymer och verksamhet inom gymnasieskola. 

mom egen regi visar gymnasieskolans och grundskolans prognoser ett underskott men 
prognos per augusti är dock nagot forbattrad jamfort prognos per april. I prognosen ingar 
vidtagna och planerade atgarder. 

Osakerheterna i prognosen bedoms ligga i intervallet minus 22 till plus 18 och att resultatet 
som samst kan bli -98 mnkr och som bast -59 mnkr. Det storsta osakerhetsintervallet ar inom 
egen regi. 

Kvalitet 
Ett projekt pagar for att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom 
utbildningsforvaltningen i ett 0-19 ars perspektiv. 

Resultat saknas kring elevernas maluppfyllelse forutom det genomsnittliga meritvardet for 
flickor och pojkar i kommunal grundskola arskurs 9, vilket visar en forbattring. Andel elever 
som kanner sig trygga i skolan ligger pa samma niva 2015 som 2014, dock en procentenhet 
under malvardet for 2015. Andelen foraldrar som är trygga nar deras barn är i forskolan har 
legat pa samma niva sedan 2012, 97 %, en procentenhet under malvardet for 2015. 

Huvudmannen har ansokt om statliga medel for minskade barngrupper i forskolan respektive 
okad mojlighet for tidiga insatser inom lagstadiet. 

Attraktiv arbetsgivare 
En partsammansatt arbetsgrupp startades 2013 for att arbeta med att minska larares 
arbetsbelastning. 

Trettiotre nya forstelarare har tillsvidareanstallts infor hostterminen, totalt antal karriartjanster 
är267. 

Fran och med 1 juli 2015 hays legitimation och behorighet for att undervisa i forskola eller 
skola. En kartlaggning har genomforts av tillsvidareanstallda som visar att 10 av 736 
forskollarare saknar forskollararexamen och 30 av 1 025 larare inom grundskolan saknar 
lararexamen. Individuella handlingsplaner kommer upprattas for dessa medarbetare. 

Utbildningsforvaltningen 

Birgitta Pettersson 
UtbildningsdirektOr 



Namndbehandlas 2015-09-30 

Uppfoljning per augusti 2015 
Utbildningsnamnden 

Uppsala kommuns nya organisation med en utbildningsnamnd och tillhorande 
utbildningsforvaltning med ansvar for all pedagogisk verksamhet fran forskola till och med 
gymnasieskola tradde kraft 1 januari 2015. Styrande fOr uppdraget är nationella mal, malen 
uttryckta i IVE 2015-2018 och ett 0-19-ars perspektiv. 

Utbildningsforvaltningen har under direktoren organiserats i tva avdelningar for 
systemledarrollen och tre avdelningar for egen regi. 

I systemledanollen ingar: 
- systemstod som hanterar utbud, resursfordelning, uppfoljning, analys samt utveckling 

individstod som hanterar antagning och overgripande individriktade insatser inom ett 
0-19-ars perspektiv for samtliga huvudman. 

I egen regi ingar: 
- kommunal fOrskola 
- kommunal grundskola 
- kommunal gymnasieskola. pa uppdrag av arbetsmarknadsnamnden bedrivs aven den 

kommunala delen av vuxentutbildning. 

UtbildningsdirektOren har formerat en strategisk ledningsgrupp, bestaende av forvaltningens 
fern avdelningschefer, representation fran fristaende huvudman och stabsfunktioner. 
Ledningsgruppen har halvdagsmoten tva ganger per manad. 

Kvalitet 

Ett projekt pagar for att utveckla ett gemensamt systematiskt kvalitetsarbete Over alla 
skolformer inom utbildningsforvaltningen i ett 0-19 'ars perspektiv. 

Resultat saknas kring elevemas maluppfyllelse forutom det genomsnittliga meritvardet for 
flickor och pojkar i kommunal grundskola arskurs 9, vilket visar en forbattring. 

Andel elever som kanner sig trygga i skolan Jigger pa samma niva'. 2015 som 2014, dock en 
procentenhet under malvardet for 2015. 

Andelen foraldrar som är trygga nar deras barn är i forskolan har legat pa samma niva sedan 
2012, 97 %, en procentenhet under malvardet for 2015. 

Huvudmannen har ansokt om statliga medel fOr minskade barngrupper i forskolan respektive 
okad mojlighet for tidiga insatser inom lagstadiet. 

Ekonomi 

Budget 2015 är upprattad i tva separata delar, en for systernstod och en for egen regi som 
inkluderar individstod, utvecklingsenheten och forvaltningsledning. Uppfoljning och prognos 
foljer samma struktur. 
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UBN totalt 

Belopp i mnkr 

Januari - augusti 2015 

Utfall 	Budget Avvikelse Prognos 

Namndbehandlas 2015-09-3: 

He lar 2015 

Budget Avvikelse 

Systemstod -20 o -20 -43 o -43 

Egen regi exkl engangsposter 120 119 1 -25 0 -25 

UBN totalt fore e ngangs poste r 100 119 -19 -68 0 -68 

varav engangsposter -3 o -9 0 

UBN totalt inkl engangsposter 97 119 -19 -77 0 -68 

HelArsprognosen for namnden är — 76,9 mnkr inklusive engangsposter, varav -42,5 mnkr 
hanfors till systemstod och — 34,4 mnkr till egen regi. I prognosen for egen regi ingar 
engangsposter, 9 mnkr, avseende omstallningskostnader framst kopplade till namndbeslutet 
om att gymnasieskolans ska na en ekonomi i balans ar 2018. Exklusive engangsposter dr 
namndens prognos -68 mnkr. 

Underskottet i prognosen for systemstod forklaras av: 
- volymokningar och hogre kostnad for tidigare beslut om vardnadsbidrag inom 

forskola 
- okade volymer inom grundskola 
- obudgeterade volymer och verksamhet mom gymnasieskola 

mom egen regi visar grundskolans och gymnasieskolans prognoser ett underskott men 
prognos per augusti är dock nagot forbattrad jamfort prognos per april. I prognosen ingar 
effekter av vidtagna och planerade atgarder. 

Attraktiv arbetsgivare 

En partsammansatt arbetsgrupp startades 2013 for att arbeta med att minska larares 
arbetsbelastning. Arbetsgruppen tillsattes som en atgard utifran resultat av 
medarbetarundersokningen 2012. Arbetsgruppen har, utiffan genomforda enkater (hasten 
2014 och varen 2015), reviderat den tidigare upprattade atgardsplanen. Under hOsten kommer 
djupintervjuer genomforas med ett antal larare pa tre grundskolor och tva gymnasieskolor i 
syfte att fanga orsaker till upplevelser av stress samt atgarder vidtagna for att minska 
upplevelsen av stress. Djupintervjuer har genomforts pa nio forskolor och utifran resultatet 
pagar nu ett arbete med att ta fram forslag pa insatser. Forskolan har en Okad sjukfranvaro. Eli 
arbete har startats fOr att ge chefer saki och verktyg for minskad sjukfranvaro. 

Trettiotre nya forstelarare har tillsvidareanstallts infor hostterminen, totalt antal karriartjansto 
är267. 

Fran och med 1 juli 2015 hays legitimation och behorighet for att undervisa i ffirskola eller 
skola. En kartlaggning har genomforts av tillsvidareanstallda som visar att 10 av 736 
forskollarare saknar forskollararexamen och 30 av 1 025 larare inom grundskolan saknar 
lararexamen. Individuella handlingsplaner kommer upprattas for dessa medarbetare. 

En rutin for att sakerstalla nyexaminerade forskollarare och larares introduktionsperiod har 
tagits fram och samverkats med fackliga organisationerna. 

Digital arbetsmiljoutbildning har genomforts for chefer. 

Birgitta Pettersson 

Utbildningsdirektor 
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Namndbehandlas 2015-09-30 

Utbildningsnamnden - Delarsbokslut och helarsprognos per augusti 

Allmant om mal och budget 
Utifran Kommunfullmaktiges IVE-beslut i december 2014 har namnden att verkstalla KF:s 
uppdrag for att na den utveckling som onskas och med den ambitionsniva som är mojlig 
utifran disponibelt ekonomiskt utrymme. Genom namndens budgetbeslut har namnden 
aviserat att egen regi inom gymnasieskolan beraknas ha ett resultat om -54 mnkr for 2015. 
Genom namndens beslut i april finns en plan for att successivt minska underskottet och fâ en 
ekonomi i balans ar 2018. KF:s formella krav pa namnden är en ekonomi i balans redan i dr, 
vilket innebar att det finns ett effektiviseringskrav pa 54 mnkr. 
I budgeten for egen regi forskola och grundskola finns en reserv for oforutsedda kostnader om 
10 mnkr respektive 13 mnkr. I den redovisade helarsprognosen har den reducerats med 18 
mnkr, vilket forbattrar prognosen. Kvar finns en reserv pa 5 =kr inom forskolan. 

Delarsbokslut for utbildningsnamnden 
Resultatrakning UBN 2015 delarsbokslut 
belopp i mnkr 

System stod Egen regi Eliminering Totalt UBN 

Intakter 
Konnmunbidrag 2 768,5 2 768,5 
Ersattning/skolpeng f ran systemst6d 2 292,4 2 292,4 0,0 
Ovriga intakter 317,1 216,6 533,8 
Sum ma intakter 3 085,6 2 509,0 2292,4 3302,2 

Kostnader 
Ersattning/skolpeng till extern regi 761,3 761,3 
Ersattning/skolpeng kostnad egen regi 2 292,4 2 292,4 0,0 
Lan inklusive semesterfOrandring 5,7 1 451,2 1 456,9 
Ovriga kostnader 46,3 937,7 984,0 
Sum ma kostnader 3 105,8 2388,9 2292,4 3202,3 

Resultat fore engangsposter -20,1 120,1 0,0 100,0 

Engangsposter 0,0 3,2 3,2 
Resultat efter engangsposter -20,1 116,9 0,0 96,8 

Namndens totala int&ter for perioden är 3 302 mnkr, varav 2768 mnkr utgor kommunbidrag. 

Delarsbokslutet for namnden är 96,8 mnkr, varav semesterloneskuldsforandringen 102 mnkr. 
Semesterloneskuldens forandring for perioden forbattrar resultatet med 102 mnkr. Per augusti 
har den som storst paverkan pa resultatet for att under sista teitialet ha motsatt effekt och 
generera en kostnad vane manad. Budgeterat resultat for perioden 83 mnkr, varav 
semesterloneskuldsforandring 98 mnkr. Periodiseringarna i budgeten for systemstOd 
respektive egen regi är inte overensstammande. 
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Helarsprognos for utbildningsnamnden 
Resultatrakning UBN 2015 helarsprognos 

System skid 
belopp i mnkr 

Intakter 

Egen regi Eliminering 

Namndbehandlas 2015-6 

Totalt UBN 

Kommunbidrag 4 152,7 4 152,7 
Ersattning/skolpeng f ran systemstod 3415,3 3 415,3 0,0 
Ovriga intakter 474,0 350,8 824,8 

Sum ma intakter 4626,8 3 766,2 3415,3 4977,6 

Kostnader 
Ersattning/skolpeng till extern regi 1141,2 1141,2 
Ersattning/skolpeng kostnad egen regi 3415,3 3415,3 0,0 
Lon inklusive semesterfOrandring 10,0 2 383,8 2 393,8 
Ovriga kostnader 102,8 1 407,7 1 510,5 

Sum ma kostnader 4 669,3 3 791,5 3 415,3 5 045,4 

Resultat fore engangs poster -42,5 -25,3 0,0 -67,8 

Engangs poster 0,0 9,1 9,1 

Resultat efter engangsposter -42,5 -34,4 0,0 -76,9 

Ndmndens prognos är - 76,9 mnkr inklusive engangskostnader, varav -42,5 mnkr harror till 
systemstod och -34,4 mnkr till egen regi. Prognos fore engangsposter dr -67,8 mnkr. 
Engangsposterna beraknas till 9,1 mnkr och avser omstallningskostnader inom framst 
gymnasieskolan egen regi. 

Utbildningsnamnden - Riskkallor och osakerhet 

Resultat i 
Prognossakerhet - resultat 

Forsamring 	Forbattring 	Resultat Resultat 
belopp i mnkr prognos ( - ) ( +) som samst som bast 
Egen regi -34 -18 14 -52 -20 
Systemstod -42 -4 4 -46 -38 
UBN totalt -77 -22 18 -98 -59 

Osakerheterna i prognosen becloms ligga i intervallet minus 22 mnkr till plus 18 mnkr och 
resultatet som samst becloms bli -98 mnkr och som bast -59 mnkr. Det stOrsta 
osakerhetsintervallet är inom egen regi. 
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Belopp i mnkr Utfall 
Januari - augusti 

Budget Awikelse 
Kommunbidrag 2 768,5 2 768,5 0,0 
Interkommunal ersattning 131,1 131,0 0,1 
Foraldraavgifter 116,6 115,3 1,3 
Ovriga intakter 69,5 70,2 -0,7 
Summa intakter 3 085,7 3 085,0 0,7 
Kostnad, externt 787,5 790,2 2,7 
Kostnad inom namnden 2 299,3 2 274,3 -25,0 
Kostnad, inom kommen 19,0 20,5 1,5 
Summa kostnader 3 105,8 3 085,0 -20,8 
Resultat -20,1 0,0 	-20,1 

Helar 
Budget Awikelse 
4 152,8 0,0 

196,5 -2,9 
172,9 1,2 
105,3 1,0 

4 627,5 -0,7 
1 185,2 -27,4 
3411,5 -14,8 

30,8 0,4 
4 627,5 -41,8 

0,0 -42,5 

Prognos 
4 152,8 

193,6 
174,1 
106,3 

4 626,8 
1 212,6 
3426,3 

30,4 
4 669,3 

-42,5 

Namndbehandlas 2015-09-30 

Systemstod - Delarsbokslut med helarsprognos per augusti 

Systemstod - Utbildningsnamnden totalt 

Utbildningsnamnden redovisar ett negativt resultat med -20,1 mnkr for perioden januari till 
augusti 2015. Resultat for perioden är fOrhallandevis battre an arsprognosen vilket forklaras 
av en stor elevtalsokning inom grundskolan till hostterrninen. Sett pa helar forvantas ett 
negativt resultat med -42,5 mnkr. Underskottet beror delvis pa hOgre volymer motsvarande 
26, 3 mnkr. 

System stod, volymer 

KF 

Helar 2015 	 Avvikelse Resultatpaverkan 

Budget UBN Prognos UBN budget/prognos 	belopp mnkr 
Forskola 11 107 11 107 11 175 -68 -8,7 

Grundskola 21 731 21 731 21 896 -165 -13,3 

Grundsarskola 180 162 160 2 0,9 

Gymnasieskola ") 6 324 6 347' -23 -2,9 

Gymnasiesarskola 125 99 103 -4 -2,3 

39 467 33 099 39 681 -258 -26,3 

*) Gymnasieskolan har jamforts med KF volym dá budgeterad volym är osaker 

Ovriga avvikelser mot budget bestar delvis av hogre kostnader for skolskjuts och 
vardnadsbidrag. Mom gymnasieskolan tillkommer kostnad avseende for hog 
programersattning med cirka 14 mnkr. En for lag volym anvandes nar programersattning 
raknades fram for 2015. Delksbokslut och prognos kommenteras inom respektive 
verksamhetsomthde. 
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Namndbehandlas 2015-09-30 

Systernstod - Politisk verksamhet 

Januari - augusti 
Belopp i mnkr Utf all Budget' Avvikelse 
Kommunbidrag 1,2 1,2 0,0 
Summa intakter 1,2 1,2 0,0 
Fasta arvoden, politiker 0,8 0,8 0,0 
Sammantraderarvoden 0,5 0,3 -0,2 
Ovriga kostnader 0,1 0,1 0,0 
Summa kostnader 1,4 1,2 -0,2 
Resultat -0,2 0,0 -0,2 

Namndens politiska verksamhet redovisar ett underskott med- 0,2 mnkr for perioden. 
Kommunfullmaktige har tilldelat ett for lagt kommunbidrag i forhallande till namndens 
uppdrag. Namnden har forutom ett arbetsutskott aven tre skolformsutskott som hanterar 
individarenden samt bereder arenden inf.& arbetsutskott. Enbart de fasta arvodena uppgar till 
1,3 mnkr. FOr 2015 fOrvantas ett negativt resultat med -0,5 mnkr jamfort med budget. Jamfort 
med helarsprognos per april forvantas underskottet minska med 0,3 mnkr. En fOrklaring är att 
namnden stalk in sina utskott och sammantradet i augusti. 

Systemstiid - Forskola 

Belopp i mnkr Utfall 
Januari - augusti 

Budget Avvikelse Prognos 
Het& 

Budget Avvikelse 
Kommunbidrag 886,0 886,0 0,0 1 328,9 1 328,9 0,0 
Foraldraavgifter 80,0 76,5 3,5 115,8 114,7 1,1 
Ovriga intakter 25,4 25,3 0,1 39,5 38,1 1,4 
Summa intakter 991,4 987,8 3,6 1 484,2 1 481,7 2,5 
Forskola ,egen regi 648,3 631,1 -17,2 957,0 946,6 -10,4 
Forskola, fristaende 334,6 337,6 3,0 501,2 506,4 5,2 
Vardnadsbidrag 5,1 1,4 -3,7 6,6 2,2 
Ovriga kostnader 16,2 17,7 1,5 25,2 26,5 1,3.  
Summa kostnader 1 004,2 987,8 -16,4 1 490,0 1 481,7 -8,3 
Resultat -12,8 0,0 -12,8 5,8 0,0 -5,8 

Forskoleverksamheten redovisar ett underskott med -12,8 mnkr for perioden januari till 
augusti. Underskottet beror pa fler barn an budgeterat samt en hogre kostnad for tidigare 
beslutade vardnadsbidrag. Jamfort med foregaende ar är resultatet -20,7 mnkr samre. Fler 
barn är placerade i forskolan under varen jamfort med hosten da en arskull borjar i 
forskoleklass. Resultatet for perioden januari till augusti är darmed samre jamfort med 
helarsprognosen. 
For helaret forvantas ett underskott pa -5,8 mnkr beroende pa for lagt budgeterat 
vardnadsbidrag samt fler barn (68) i forskoleverksamheten. Jamfort med helarsprognos per 
april har resultat forbattrats med 5,2 mnkr, vilket forklaras av att kostnaden per barn i enskild 
regi overskattas med cirka 4 mnkr samt att kostnaden for vardnadsbidraget minskat. 
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Namndbehandlas 2015-09-30 

Nyckeltalsjamforelse Bokslut 2014i Budget 2015 Prognos 2015 
Nettokostnad totalt, mnkr 1 289,7 1 326,8 1 328,1 
Antal barn i forskola 11 162 11 107 11 175 

Nettokostnad per barn (kr) 115 544 119 456 118 846 

Forandring kostnad / barn (kr) 3 912 -611 

FOrandring kostnad /barn (c/o) 3,4% -0,5% 

Namnden beslutade i februari att avskaffa vardnadsbidraget fran och med 1 mars 2015, vilket 
betyder att inga nya ansokningar beviljas fran det datumet. De familjer som har beviljats 
vardnadsbidrag har rat till fortsatt bidrag tills barnet fyller tre ar. Det innebar att kostnader for 
vardnadsbidrag kvarstar till och med februari 2017. I prognosen beraknas kostnaden till 6,6 
mnkr 2015 och for 2016 beraknas kostnaden till drygt 2 mnkr. Kommunfullmaktige har 
tilldelat ett kommunbidrag pa 2,2 mnkr, vilket ger ett underskott med -4,4 mnkr. Jamfort med 
prognosen per april har kostnaden for vardnadsbidraget minskat med 1,4 mnkr for 2015 
beroende pa att manga foraldrar valt att avsluta vardnadsbidraget i fOrtid och valt en 
forskoleplats. 

Sedan 2012 genomfor kommunen en inkomstkontroll av foraldraavgiftema. Under ar 2015 
granskas inkomster fran ar 2013 mot avgiftsdebiteringen for samma dr. De foraldrar som 
betalat for lite far en faktura medan foraldrar som betalat for mycket far en aterbetalning. 
Detta gars under hasten och beraknas netto ge en intakt med 4 mnkr varav fOrskolans andel ar 
3 mnkr och fritidshemsverksamheten andel ar 1 mnkr. 

Kommunal forskola lamnat enheter under juni-augusti. De avslutade enheterna ar; Kohagens 
forskola, Kristallens forskola, Polacksbackens forskola, Almtunas modulforskola samt 
Svartbackens forskola. I augusti Oppnades Skogstorpets forskola i det nya villaomradet 
Lindbacken. 

En ny fristdende fOrskola, Bytorgets forskola, har oppnats i Uppsala Nas. Ugglans 
forskoldfamiljedaghem har ansokt om och fatt ett godkannande for pedagogisk omsorg. 

Det bedoms vara fortsatt god tillgang av forskoleplatser under hasten 2015 och detta monster 
foljer tidigare ar med stor skillnad mellan var och host. Daremot kommer situationen att 
forvarras under varterminen 2016. Huvudmannen har ansokt om statsbidrag for minskade 
bamgrupper vilket innebar att antalet platser minskar. Detta i kombination med att nagra 
forskolor ar evakuerade pa grund av renovering staller hoga krav pa planering for full 
behovstackning. 
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Namndbehandlas 2015-09-30 

Systemstod - Grundskola 

Belopp i mnkr 
Januari - augusti 

Budget _ Avvikelse Prognos 
HO& 

Budget Avvikelse 
Kommunbidrag 1 357,9 1 357,9 0,0 2 036,8 2 036,8 0,0 
Foraldraavgifter 35,2 36,1 -0,9 54,3 54,2 0,1 
Ovriga intakter 35,4 35,5 -0,1 53,1 53,2 -0,1 
Summa intakter 1 428,5 1 429,5 -1,0 2 144,2 2 144,2 0,0 
Grundskola ,egen regi 1 093,1 1 094,2 1,1 1 660,6 1 641,5 -19,1 
Grundskola, fristaende 253,1 259,9 6,8 389,5 389,9 0,4 
Skolskjuts 44,8 47,1 2,3 72,7 70,7 -2,0 
Ovriga kostnader 27,3 28,3 1,0 37,6 42,1 4,5 
Summa kostnader 1 418,3 1 429,5 11,2 2 160,4 2 144,2 -16,2 
Resultat 10,2 0,0 1 	10,2 -16,2 0,0 -16,2 

For perioden januari till augusti redovisar grundskolan ett positivt resultat med 10,2 mnkr. 
Jamfort med prognos for helaret är periodens resultat jamforelsevis betydligt battre vilket 
beror pa en stor elevokning hasten 2015 med cirka 650 elever. En sammanvagd prognos fOr 
helaret ger ett underskott med -16,3 mnkr, vilket avviker mot budget med motsvarande 
belopp. Resultatet pa helar forklaras av hogre volym samt okad kostnad for skolskjuts. 
Kommunfullmaktige har i sin tilldelning av kommunbidrag for 2015 baserat den pa ett for 
lagt antal elever i grundskolan. Namndens tilldelning dr baserad pa 21 731 elever, i prognosen 
beraknas antalet uppga. till 21 896 elever. 
I syfte att skapa likvardighet har skolskjutsfragor centraliserats inom antagningsenheten. Den 
nya organisationen galler frail hasten 2015 och forvantas leda till kostnadseffektivitet. 
Kostnaden for skolskjuts beraknas overskrida budget med 2 mnkr pa helar dar avvikelsen 
avser varterminen. Posten är valdigt osaker i prognosen da det inte finns nagon fordelning per 
verksamhet av faktisk kostnad for taxiresor for 2015 samt om forandringen av hanteringen av 
busskort paverkar kostnaden. Infor hostterminen har UL gjort om frail att tidigare ha tva pris, 
ett for zon och ett for stadsbuss, till ett pris per manad. JamfOrt med varterminen akar 
snittpriset per manad men samtidigt minskar antal utdelade busskort. 

Antalet elever fortsatter att Oka i grundskolan. I prognosen gars ett antagande om 165 fler 
elever an i budget vilket motsvarar en kostnad om cirka 14,9 mnkr. 

NyckeltalsjamfOresle Bokslut 20141 	Budget 2015 Prognos 2015 
Nettokostnad totalt, mnkr 1 963,0k 	2 036,8 2 053,0 
Antal elever i grundskola 21 0781 	21 731 21 896 
Nettokostnad per elev (kr) 93 130 	93 728 93 761 
Forandring kostnad /elev (kr) 598 34 
Forandring kostnad /elev (%) 0,64% 0,04% 

Jamfort med budget dr nettokostnaden per elev marginellt hogre med 34 kr per elev vilket 
motsvarar 744 tkr i hogre kostnad. 

I juni avslutade cirka 1 870 elever ak 9 i kommunens grundskolor och i augusti tog 
kommunens grundskolor emot cirka 2 400 nya elever i forskoleklassen varav cirka 93 % 
placerades utifran sitt forstahandsval i skolvalet. For 147 elever valde inte malsmannen nagot 
alternativ i skolvalet. Dessa placerades enligt narhetsprincipen. 
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Tiundaskolan har flyttat ur sina tidigare lokaler eftersom dessa ska ersattas av en nybyggd 
skola. Undervisningen har under ombyggnationen forlagts till Fyrisskolan. Magelungen, en ny 
fristaende grundskola for ak 7-9, har fatt tillstand av Skolinspektionen att etablera sig i 
kommunen. Skolan vander sig till ungdomar i behov av sarskilt stod. Skolan finns som ett 
valbart alternativ via Uppsala Kommuns hemsida Ebarnungdom. 

Systemstod - Grundsarskola 

Belopp i mnkr _ 
Kommunbidrag 
Interkommunal ersattning 
Ovriga intakter 
Summa intakter 

Grundsarskola ,egen regi 
Grundsarskola, fristaende 
Skolskjuts 
Ovriga kostnader 
Summa kostnader 

Resultat 

Januari - augusti 

	

Utfall 	Budget;! Avvikelse , 

	

51,6 	51,6: 	0,0 

	

3,6 	3,4 	0,2 

	

0,5 	0,51 	0,0 

	

55,7 	55,51 	0,2 

	

36,9 	37,1 	0,2 

	

8,0 	8,3 	0,3 

	

8,4 	8,9 	0,5 

	

0,9 	1,2, 	0,3 

	

54,2 	55,5 	1,3 

	

1,5 	0,0 	1,5,  

Helar 

	

Prognos 	Budged Awikelse 

	

77,5 	77,5 	0,0 

	

5,5 	5,1 	0,4 

	

0,7 	0,7 	0,0 

	

83,7 	83,3 	0,4 

	

54,5 	55,6 	1,1 

	

12,9 	12,5 	-0,4 

	

13,5 	13,4 	-0,1 

	

1,4 	1,8 	0,4 

	

82,3 	83,3 	1,0 

1,4 	0,0 	1,4 

     

For perioden redovisas ett positivt resultat med 1,5 mnkr. Resultatet beror pa ldgre kostnad for 
tilldggsbelopp till elever i behov av sarskilt stod, ldgre kostnad for skolskjuts samt att Ovriga 
budgeterade kostnader blev ldgre an forvantat. 

Resultat for 2015 forvantas bli 1,4 mnkr Mare an budget och beror pa farre elever an som 
antagits i budget. 

- - •- - 	- ...-- 	-.. 	 __.,.,_.,.„.,,,.„„,_._„_„,„, 	 ____„,..,_...___...,,___. 
Nyckeltalsiamforelse 	 Bokslut 2014 Budget 2015 Prognos 2015 i  
Nettokostnad totalt, mnkr 	 76,6 

Antal eleven i grundsarskola 	 162 	162 	160 
Nettokostnad per elev (kr) 	 472 840 	478 395 	475 625 
Forandring kostnad /elev (kr) 	 5 556 	-2 770 

Forandring kostnad /elev (%) 	 1,2% 	-0,6% 

Antal elever i grundsdrskolan minskar nagot jamfort med 2014. Nettokostnaden per elev 
minskar med 0,6 procent jamfort med budget och beror delvis pa att antalet elever i 
trdningsklass minskat nagot i forhallande till antalet elever i grundsdrskoleklass. Ersattningen 
for en elev i trdningsklass är betydligt hogre. Ovriga kostnader är 0,4 mnkr ldgre an budget i 
prognosen. 

Grundsarskolan har lopande intagning vilket gar att det kan vara svart att bedoma antalet 
elever med ratt till sdrskola, samt vilka behov nytillkommande elever har. 
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p i mnkr Utfall 
Januari - augusti 

Budget Awikelse 
iunbidrag 34,0 34,0 0,0 
ommunal ersattning 9,3 9,2 0,1' 
a intakter 0,4 0,4 0,0 
na intakter 43,7 43,6 0,1 
'skola ,egen regi 33,7 32,0 -1,7 
'skola ,extern regi 7,0 7,1 0,1 
kjuts 4,0 2,8 -1,2 
a kostnader 1,6 1,7 0,1 
na kostnader 46,3 43,6 -2,7 
!tat -2,6 0,0 -2,6 

Belop 
Kom 
I nterk 
Ovrig 
Sum 
Gysa 
Gysa 
Skols 
Ovrig 
Sum - - 
Res u 

Prognos 
Helfir 
Budget 

51,0 51,0 
13,6 13,8 

0,6 0,6 
65,2 65,4 
49,1 48,0 
10,3 10,7 

6,2 4,2 
2,4 2,5 

68,0 65,4 
-2,8 0,0 

Avvikelse 
0,0 

-0,2 
0,0 

-0,2 
-1,1 
0,4 

-2,0 
0,1 

-2,6 
-2,8 

Systemstod - Gymnasieskola 

Namndbehandlas 2015-09-30 

Belopp i mnkr Utfall 
Januari - augusti 

Budget ri 	Awikelse;  
, 

Prognos 
Helfir 

Budget Avvikelse 
437,9 0,0 Kommunbidrag 437,9 656,8 656,8 0,0 

Interkommunal ersattning 105,3 105,0 0,3 155,3 157,5 -2,2 
Ovriga intakter 14,7 15,4 -0,7 24,0 23,2 0,8 
Summa intakter 557,9 558,3 -0,4 836,1 837,5 -1,4 
Gyrnnasieskola ,egen regi 427,1 412,5 -14,6 631,5 618,8 -12,7 
Gymnaseskola, extern regi 113,9 111,0 -2,9 169,1 166,5 -2,6 
Ovriga kostnader 33,2 34,8 1,6 54,1 52,2 -1,9 
Summa kostnader 574,2 558,3 -15,9 854,7 837,5 -17,2 
Resultat -16,3 0,0 -16,3 -18,6 0,0 -18,6 

Gymnasieskolan redovisar ett underskott med -16,3 mnkr for perioden januari till augusti. 
Jamfort med prognos är resultatet nagot samre for perioden beroende pa att det är fler elever 
mom gymnasieskolan under varen an under hasten. 

Prognosen for gymnasieskolan beraknas bli -18,6 mnIcr samre an budget. Huvudorsaken är att 
volymer for arskurs 1 hasten 2015 gallande fristaende huvudman inte raknades med i 
underlaget nar programpriserna for 2015 raknades fram. Foljden blev att priserna blev for 
hoga. Ersattningarna till gymnasieskolorna beraknas darfar bli cirka 14 mnkr hagre an 
budgeterat. Vidare var antalet uppsalaelever som gr i andra kommuner underskattat i budget 
2015. En ytterligare faktor for avvikelsen är obudgeterade kostnader. 

Den definitiva antagningen till kommunens gymnasieskolor genomfordes i borjan av juli. 
Metter har antagning av behoriga elever fran sommarskolan tillkommit tillsammans med 
reserver och efteranmalda elever. Cirka 1 820 elever har borjat ett nationellt program varav 
cirka 140 elever ett introduktionsprogram. Vid skolstart fanns endast en handfull elever kvar 
som inte var placerade vid nagon gymnasieskola. 

Systemstod - Gymnasiesarskola 

Delarsbokslutet per augusti redovisar ett negativt resultat med -2,6 mnkr for 
gymnasiesarskolan. Kostnaden for elever i egen regins verksamhet overskrider budget med 
1,7 mnkr vilket beror pa hogre elevtal under varterminen jamfort med hostterminen. 
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Kostnaden for skolskjuts är osaker eftersom det inte finns nagon faktisk fordelning per 
verksamhet av kostnad for taxiresor per verksamhet for 2015. 

I prognosen for 2015 forvantas ett underskott med -2,8 mnkr. I prognosen ingar okade 
programkostnad fOr egen regins gymnasiesarskola pa grund av fler elever an vad som antagits 
i budget. Kostnaden for skolskjuts och taxivard akar jamfOrt med budget med 2,0 mnkr. En 
del av okningen beror pa kvarstaende kostnader for 2014 med 0,3 mnkr. Antalet elever i 
gymnasiesarskolan minskar jamfort med foregaende hr. 

Nyckeltalsjamforelse Bokslut 2014 Budget 2015 Prognos 2015 
Nettokostnad totalt, mnkr 57,1 51,0 53,8 
Antal elever i gysarskola 111 99 103 
Nettokostnad per elev (kr) 514 414 515 152 522 330 
Forandring kostnad /elev (kr) 737 7 179 
Forandring kostnad /elev (c/o) 0,1% 1,4% 

Nettokostnaden per elev akar jamfOrt med budget. Skillnaden forklaras av okad kostnad for 
skolskjuts. 

Systemstod - Riskkallor och osakerhet 

Prognossakerhet - resultat 
Resultat i 	Fors5mring Forbattring Resultat Resultat 

belopp i mnkr prognos (-)   (+) som 	nnst som bast 
Systemstod -42 	-4 4 -46 -38 

Det finns flera osakerhetsfaktorer i prognosen. I prognosen Ors antaganden om antal 
barn/elever for kommande manader vilket innebar en viss osakerhet. Det finns aven en 
osakerhet vad galler storleken pa interkommunala intakter for elever/barn som kommer fran 
andra kommuner. Namnden prognostiserar ett underskott med -42,5 mnkr med en osakerhet 
mellan plus 4,0 mnkr till minus 4,0 mnkr. 

210OUBNNmndensanalys 	 1 1 (3 2) 



Namndbehandlas 2015-09 

Egen regi - Verksamhetsuppfoljning 

En overenskommelse i form av en uppdragsplan for 2015 har upprattats mellan 
utbildningsdirektor och respektive avdelningschef inom egen regin. Overenskommelsen 
beskriver aktiviteter som ska bidra till att uppfylla mhlen for pedagogisk verksamhet uttryclo 
IVE 2015-2018, en ekonomi i balans samt rollen som en attraktiv arbetsgivare. Uppfoljning 
sker tertialvis. 

Kvalitet 
Ett arbete paghr kring att sakra overgangar mellan skolformer, 0-19 hr. 

Forskolans kvalitetssystem Qualis är fortsatt ett viktigt verktyg i det systematiska 
kvalitetsarbetet, nio forskolor granskade till och med juni. 

Resultat saknas kring elevernas mhluppfyllelse forutom det genomsnittliga meritvardet fbr 
flickor och pojkar i kommunal grundskola arskurs 9, vilket visar ph en forbattring. Flickors 
meritvarde har okat fran 231 dr 2012 till 245 hr 2015, vilket dr hogre an arets malvarde 241. 
Pojkarans meritvarde har ph samma sat okat frail 212 dr 2012 till 219 hr.  2015, malvarde for 
2015 dr 220. 

Gymnasieskolan arbetar med sitt systematiska kvalitetsarbete med fokus pa att beskriva och 
synligora klassrumsprocesser som forbattrar Maluppfyllelsen. 

Huvudmannen har ansokt om statliga medel for minskade barngrupper i forskolan respektive 
okad mojlighet for tidiga insatser inom lagstadiet. 

Ekonomi 
Egen regi totalt 

Belopp i mnkr, inkl forvaltningsinternt Prognos 

Helar 2015 

Budget Avvikelse 

Forskola 3 o 3 

Grundskola -10 0 -10 

Gymnasieskola -45 -54 9 

Individstod och gemensamma resurser 27 54 -27 

Resultat fare engfingsposter -25 o -25 

Engangsposter -9 o -9 

Resultat efter engfingsposter -34 o -34 

Prognosen for egen regi är -34 mnkr och bestar av ett underskott inom grundskolan och 
gymnasieskolan samt engangskostnader, vilket är en forbattring jamfort med prognosen per 
april med 7 mnkr. KF:s formella krav ph namnden är en ekonomi i balans redan i Ar, vilket 
innebar att det finns ett effektiviseringskrav ph 54 mnkr i budget. 

Gymnasieskolan foljer tidplanen for verkstallighet av namndens beslut den 22 april 2015 foi 
att nh ekonomi i balans. Grundskolan arbetar med ett antal enheter som har stora underskott 

Ett lokalstrategiskt arbete fortsatter for att sakra ett lokalutnyttjande i ett 0-19 ars perspektiv. 
Inf.& hOstterminen har Tiundaskolans elever evakuerats till lokaler i Fyrisskolan under 
byggnationen. Mom gymnasieskolan har yrkesprogram flyttat frhn Bolandsskolan till Jalla 
gymnasiet. 
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I budgeten for egen regi forskola och grundskola finns en reserv for oforutsedda kostnader om 
10 mnkr respektive 13 mnkr. I helarsprognosen är den reducerad med 18 mnkr och forbattrar 
det prognostiserade resultatet. I prognosen har en justering gjorts av fordelningen mellan 
avdelningarna och forvaltningsledningen av de kommungemensamma kostnaderna vilket 
forbattrar avdelningamas prognos. 

Attraktiv arbetsgivare 
En partsammansatt arbetsgrupp startades 2013 for att arbeta med att minska larares 
arbetsbelastning. Arbetsgruppen tillsattes som en atgard utifran resultat av 
medarbetarundersokningen 2012. Arbetsgruppen har utifran uppfoljande genomforda enkater 
(hasten 2014 och varen 2015) reviderat den tidigare upprattade atgardsplanen. Under hasten 
kommer djupintervjuer genomforas med ett antal larare pa tre grundskolor och tva 
gymnasieskolor i syfte att fânga orsaker till upplevelser av stress samt atgarder vidtagna for 
att minska upplevelsen av stress. Djupintervjuer har genomforts pa nio forskolor och utifran 
resultatet pagar nu ett arbete med att ta fram forslag pa insatser. Forskolan har en okad 
sjukfranvaro. Ett arbete har startats for att ge chefer stod och verktyg for minskad 
sjukfranvaro. 

Trettiotre nya forstelarare har tillsvidareanstallts infor hostterminen, totalt antal karriartjanster 
är267. 

Fran och med 1 juli 2015 kravs legitimation och behorighet for att undervisa i forskola eller 
skola. En kartlaggning har genomforts av tillsvidareanstallda som visar att 10 av 736 
forskollarare saknar forskollararexamen och 30 av 1 025 larare inom grundskolan saknar 
lararexamen. Individuella handlingsplaner kommer upprattas for dessa medarbetare. 

En rutin for att sakerstalla nyexaminerade forskollarare ochlarares introduktionsperiod har 
tagits fram och samverkats med fackliga organisationerna. Rutinen kommer att ses Over da 
Skolverket kommer ut med sitt stodmaterial kring introduktionsperioden. 

Digital arbetsmiljoutbildning har genomforts for chefer. 

Egen regi - Delarsbokslut med helarsprognos per august! 

Genomsnittligt antal medarbetare omraknat till heltid 
Egen regi: 
Genomsnittligt antal 

Snitt januari -  juli 
Utfall/ 2015/ 

medarbetare omraknat till Utfall Budget Budg Utfall 2014 Di ff 
heltid (enligt SKL:s def) 2015 2015 Di f 1 i % 2014 	i % 

Forskola 1 482 1 413 4,9 1 448 2,4 

Grundskola 2 329 2 287 1,8 2 258 3,2 

Gymnasiet & vuxenutbildning 900 881 2,1 1 022 -11,9 

Individstod 239 187 27,8 249 -3,9 

Totalt 4 950 4 768 3,8 4 976 -0,5 

1) I egen regi inom avdelningen Individstod ingar modersmalstod och - utbildning, konsultativt 
st6d, central elevhalsa, SYV samt antagning 
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Uppgiftema i tabellen avser genomsnittligt antal medarbetare omraknat till heltid for period( 
januari — juli. mom forskolan okade mattet antal heltider under varen i och med att fler barn 
har vistelsetid heltid. mom grundskolan r det fler medarbetare omraknat till heltider an 
budgeterat och beror pa att resursenheterna har flyttats fran individstod till avdelningen 
grundskola samt fler clever an budgeterat. mom gymnasieskolan har antal heltider okat nago 
for perioden men minskat jamfort med 2014 som en effekt av de &Order som vidtagits. 
Forandringen inom individstod är dels en foljd av en annan organisering och dels vakanser. 

Volymer inom egen regi 

Egen regi 
antal barn/elever 
1) 

Ulf 
2015 

all 
Utfall januari - augusti, snitt 

	

Budget 	Utf/Budg 	Ulf all 

	

2015 	Diff 1% 	2014 
2015/2014 

Diff 1% 
Prognos 

2015 
Budget 

2015 

Herat', snitt 
Progn/ 

Budg Diff 
Utf 
20147 -1 

all t>s-r nos/ 
Duff 

Fors kola 7 437 0,9 7 631 -1,7 7 357 7 280 7 456 - 7 500 1,1 

Ar F-9 17 618 17 565 0,3 17 121 2,9 17 763 17 709 0,3 17 194 

Grundsars kola 146 149 -1,6 146 0,2 145 148 -1,7 147 — 

Fritidshem 7 344 7 367 -0,3 7 098 3,5 7 490 7 529 -0,5 7 278 

Gymnasieskola 6 398 6 369 0,5 6 420 -0,3 6 313 6 323 -0,2 6 415 — 7,6 

Gymnasiesarskola 129 127 1,7 140 -7,6 122 120 1,7 134 — 

I volymema ovan ingar aven barn och elever fran andra kommuner. 

Antalet barn mom forskolan dr nagot hogre an budgeterat for perioden. Pa ksbasis 
prognostiseras en okning med 77 barn, 1,1 procent, jamfOrt med budget, men farre jamfort 
med foregaende ar. Den kommunala fOrskolans andel av totalt antal forskolebarn i Uppsala 
cirka 66 procent. 
Antalet elever i forskoleklass och dr 1-9 är i genomsnitt nagot fler for perioden an budgeterat 
och i snitt 2,9 procent fler an forega.ende dr. Helarsprognosen är nagot hogre an budget. 
Jamfort med foregaende ar prognostiseras antalet elever i F-9 Oka med i genomsnitt 3,3 
procent, sammanlagt 569 elever. Cirka 80 procent av Uppsalas grundskoleelever finns i egev 
regi. 
mom gymnasieskolan 1r volymema nagot hogre for perioden jamfort med budget men for 
helaret beraknas de bli lagre an budget, vilket kan forklaras av de &Order som vidtagits ink 
hostterminen. Elevunderlaget for hostterminens 5rskurs 1 ar lagre an tidigare Jr. Vid 
jamforelse med 2014 beraknas elevantalet minska med 183 elever. Gymnasiesarskolan 
prognostiseras att, i likhet med grundsarskolan, ha farre elever an foregaende hr. 
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Egen regi - totalt 
Egen regi totalt 

Belopp i rrnkr, inkl forvaltningsinterna poster 

Januari - augusti 2015 

Utfall 	Budget Avvikelse Prognos 

Helar 2015 

Budget Avvikelse 

I ri-t 	kter 2 509 2 477 32 3 766 3 721 45 
varav forvaltningsinternt 2 389 2 377 12 3 568 3 572 -5 
Persona I kostna der exkl . overta I ighet -1 451 -1 445 -7 -2 384 -2 316 -68 
varav sem.loneskjor. 102 98 3 -7 -1 -6 
Loka I kostna der -366 -357 -9 -550 -537 -13 
ovriga kostna der -544 -528 -16 -815 -826 // 
Operativt resultat 147 147 0 18 42 -25 
Avs krivni nga r -25 -26 0 -40 -39 -1 
Fina ns i el la poster -2 -2 0 -3 -3 0 
Resultat fore eng5ngsposter 120 119 / -25 0 -25 
Eng5ngsposter -3 0 -3 -9 0 -9 
Resultat efter engangsposter 117 119 -2 -34 0 -34 

De15rsboks1ut: 117 mnkr, inklusive 3 mnkr i engangskostnader for omstallning, budget 119 
mnkr. Detta är inklusive semesterloneskuldsfordndring som forbattrar resultatet med 102 
mnkr, exklusive denna är resultatet 15 mnkr, budget 21 mnkr. Semesterloneskuldens 
forandring for perioden forbattrar resultatet med 102 mnkr. Per augusti har den som storst 
positiv paverkan pa resultatet for att under sista tertialet ha motsatt effekt och generera en 
kostnad vane manad. 

Intaktema är hogre an budgeterat inom forskola och gymnasiet beroende pa hogre volymer 
och hogre bidragsintakter. Med hansyn tagen till att effektiviseringskravet inom gymnasiet 
saknar utfall och reserven pa forvaltningsniva endast nyttjats med 0,3 mnkr, an utfallet battre 
an budget. 

Helarsprognos: -34 mnkr, inklusive engangsposter 9 mnkr. Budget: 0 mnkr 
Engangspostema i prognosen avser omstallningskostnader mom framst gymnasieskolan. KF:s 
formella krav pa namnden är en ekonomi i balans redan i ár, vilket innebar att det finns ett 
effektiviseringskrav pa 54 mnkr i budget. I grundskolans prognos ingar atgarder inom skolor 
som har ett stort underskott. I budget ingar ocksâ en reserv for forskola och grundskola. I 
prognosen är den reducerad frail 23 mnkr till 5 mnkr. 

I prognosen har en justering gjorts av fordelningen mellan avdelningarna och 
forvaltningsledningen av de kommungemensamma kostnaderna vilket forbattrar 
avdelningarnas prognos. 

Personalkostnaderna baseras pa det hogre personalomkostnadspaldgget, po-palagget, for 
ungdomar som galler frail 1 augusti i ar. Effekten blir storst for forskola och grundskola. 

I prognosen berdknas kostnaden for semesterloneskuldsforandringen bli 6 mnkr hogre an 
budget. 

210OUBNNmndensanalys 	 15(32) 



Namndbehandlas 2015-09-30 

Egen regi - Forskola 
Egen regi - Forskola 
Belopp i mnkr 
inkl forvaltningsinterna poster 

Januari - augusti 2015 

Mall 	Budget Avvikelse Prognos 

Helar 2015 

Budget Avvikelse 

I nta kter 640 627 /3 943 924 19 
Persona I kostna der exkl . overta I ighet -397 -391 -6 -622 -609 -12 
va ra v se m.I o n es kid r. 17 18 -/ -1 o -1 
Loka I kostna der -92 -91 -/ -138 -137 -2 
Ovriga kostna der -117 -119 2 -179 -177 -2 
Operativt resultat 35 26 9 5 2 3 
Avskrivni nga r -1 -1 0 -2 -2 0 
Finansiel la poster o o 0 0 0 18 
Resultat fore engangsposter 33 25 9 3 0 3 
Enga ngs poster -1 0 -/ -1 0 -1 
Resultat efter engangsposter 33 25 8 2 0 2 

Delarsbokslut: 33 mnkr, budget: 25 mnkr. 

Periodens resultat är 8 mnkr battre an budgeterat. De hogre intaktema fork1aras i huvudsak av 
att antalet barn i genomsnitt är 63 fler for perioden an budgeterat samt att den genomsnittliga 
vistelsetiden är langre. Personalkostnadema avviker med 6 mnkr och beror pa fler barn samt 
att fler barn har vistelsetid heltid, dvs mer an 30 timmar per vecka. 
Semesterloneskuldsforandringen paverkar periodens resultat positivt med 17 mnkr. 

Helarsprognos: 2 mnkr, budget: 0 mnkr 

I budget och prognos ingar reserv om 10 mnkr. Forskolans prognos dr nagot Mitre an per april 
i och med volymOkningen och fler 30-timmarsbarn. Personalkostnaderna akar jamfort med 
budget till fOljd av anpassning till volymerna samt att personalomkostnadspalagget har Mks 
for ungdomar. 

Osakerheter finns kring lokalkostnader, sasom renoveringar, kostnader vid modulavslut, nytt 
objekt i Lindbacken. Semesterskuldsforandringens paverkan pa resultatet är osaker och svar 
att prognostisera i en utokad verksamhet med nyanstallningar. 
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Egen regi - Grundskola 
Egen regi - Grundskola 
Belopp i mnkr 
inkl forvaltningsinterna poster 

Januari - augusti 2015 

Utfall 	Budget Atrvikelse Prognos 

Helar 2015 

Budget Avvikelse 

I nta kter 1 211 1 213 -2 1 838 1 843 -5 
Personal kostna der exkl. overta I i ghet -691 -698 8 -1 147 -1 130 -17 
varav sem./Onesk.for. 54 50 4 -5 -5 o 
Loka I kostna der -166 -162 -3 -253 -247 -5 
Ovriga kostnader -287 -281 -6 -431 -449 18 
Operativt resultat 67 71 -4 7 17 -9 
Avskrivningar -10 -10 0 -16 -15 -/ 
Finansiella poster -1 -1 0 -1 -1 0 
Resultat fore enggngsposter 57 60 -3 -10 o -10 
Eng5ngskostna der -1 o -1 -1 o -1 
Resultat efter eng5ngsposter 56 60 -4 -11 o -11 

Delarsbokslut: 56 mnkr, budget: 60 mnkr. 

Orsaker till lagre intakter är aterbetalning av statsbidrag for elevhdlsa 2013, hogre 
skolskjutsersattning och lagre statliga bidrag for perioden. Eleversatningen är hogre, antal 
elever är i genomsnitt 53 fler an budgeterat for perioden. Lagre personalkostnader beror dels 
pa en stone positiv forandring av semesterloneskulden och dels ldgre kostnad for po-palagget 
for de yngre medarbetarna. De hogre lokalkostnaderna avser tre skolor. Kostnaderna for 
maltider, skolskjutsar samt skoltaxi overstiger budget. Dessa utgor 35 procent av Ovriga 
kostnader i utfallet. SemesterlOneskuldsforandringen paverkar periodens resultat positivt med 
54 mnkr, vilket är 4 mnkr mer an budget. 

Helksprognos: -11 mnkr, budget: 0 mnkr. 

I budget och prognos ingar en reserv om 13 mnkr. Prognosen pekar pa ett negativt resultat 
men en forbattring j dmfort med prognos per april med 5 mnkr. trots att elevantalet okar med i 
arssnitt 569 inom skolan och med 212 inom fritidshem jamfort med foregaende ar. Detta 
motsvarar cirka 11 mnkr hogre intakter. Resultatet berainas bli 5 mnkr Mare an prognosen 
per april. 

Fran hostterminen har hanteringen och kostnaden for skolskjuts flyttats Over till systemstod 
och ersatningen till kommunal grundskola minskar med 25 mnkr. I helarsprognosen ingar 
darfor endast varterminens skolskjutskostnader. Statsbidrag for lagstadiesatsningen ingar i 
prognosen med 15 mnkr som bade intdkt och personalkostnad. Det utgar inte langre 
ersattningen for elever utskrivna frail sdrskolan vilket medfor 1 mnkr lagre intakter. 
Intaktsprognosen paverkas dven av aterbetalningen av statsbidrag for elevhdlsa. I prognosen 
finns atgarder inom tio skolor med stora underskott motsvarande 29 heltider. Lokalhyrorna är 
hogre an budget och avser tre skolor. Maltidskostnaderna är 5,5 mnkr hogre i prognosen an 
budget. 

Osakerheter i prognosen är effekten av planerade och vidtagna atgarder inom de grundskolor 
som har stora underskott. Ansokan om statsbidrag for lagstadiesatsning har gjorts men inte 
beviljats annu. Det dr osakert vad som hinner effektueras i ar. Andra osdkerheter ar 
semesterloneskuldsforandringen samt Ovriga kostnader. 
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Egen regi - Gymnasieskola 
Egen regi - Gymnasieskola, 
inkl vuxenutbildning 
Belopp i mnkr, inkl forvaltningsinterna 
poster 

Januari - augusti 2015 

Utfall 	Budget Awikelse Prognos 

HelAr 2015 

Budget Avvikelse 

I nta kter 539 525 14 797 783 /4 
Persona I kostna der exkl . overta I ighet -300 -292 -8 -477 -474 -4 
varav sem.loneskfijr. 26 26 0 -/ 0 0 
Loka I kostna der -104 -106 2 -154 -158 4 
Ovriga kostna der -121 -116 -5 -187 -182 -5 
Operativt resultat 13 10 3 -21 -30 9 
Avs krivni nga r -14 -15 0 -22 -22 0 
Fi na nsiel la poster -1 -1 0 -1 -2 0 
Resultat fore eng5ngsposter -2 -6 4 -45 -54 9 
Eng5 ngs kostna der -2 0 -2 -7 0 -7 
Resultat efter enggrigsposter -4 -6 / -51 -54 3 

Delarsbokslut: -4 mnkr, budget: -6 mnkr 

Intakterna dr hogre an budget. Antalet elever under varterminen är i genomsnitt 29 fler an 
budgeterat inom gymnasieskolan. mom vuxenutbildningen är det hogre volymer inom SFI. 
Den hogre personalkostnaden jamfort med budget forklaras framst en periodiseringsavvikelse. 
Semesterloneskuldsforandringen paverkar periodens resultat positivt med 26 mnkr. 

Helarsprognos: -51 mnkr. Budget: -54 mnkr 

Prognos är 3 mnkr battre an per april. Engangskostnader avseende overtalighet och 
omstallning ingar med 7 mnkr och exklusive dessa är prognosen -45 mnkr. 
Omstallningskostnadema avser kostnader i samband med flytt av verksamhet fran 
Sylveniusgatan och Bolandsskolan. Hostterminens elevantal pa de nationella programmen 
inom gymnasieskolan är i enlighet med forvantad nivâ efter namndens beslut om atgards- och 
utvecklingsplan. Inorn sprakintroduktion har elevantalet okat med 60 elever. I prognosen 
ingar nytt statsbidrag for larlingssatsning samt hogre externa intakter. 

Fokus nu är det fortsatta arbetet fOr verkstallighet av atgards- och utvecklingsplanen. 
Halvarshyran for lokalerna som lamnades pa Sylveniusgatan är cirka 2,3 mnkr. 

Osakerhet finns kring volym nyanlanda till sprakintroduktion. Overtalighet- och 
omstallningskostnader kan bli hogre an beraknat. 
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Egen regi — Individstod och gemensamma resurser 
Egen regi - Indvidstod och 
gemensamma resurser 
Belopp i mnkr 
inkl f Orvaltningsinterna poster 

Januari - augusti 2015 

Udall 	Budget Awikelse Prognos 

Helar 2015 

Budget Avvikelse 

I nt5 kter 122 113 9 189 171 17 
Persona I kostna der exkl . overta I ighet -88 -63 -25 -138 -103 -36 
varav sem.leinesk.for. 5 5 0 0 0 0 
Loka I kostna der -4 3 -7 -5 4 -9 
ovriga kostnader 4 -12 /6 -18 -19 0 
Operativt resultat 33 40 -7 27 54 -27 
Avskrivninga r 0 0 0 0 0 0 
Fina nsiel la poster 0 0 0 0 0 0 
Resultat fore eng5ngsposter 33 40 -7 27 54 -27 
Eng5 ngs kostna der 0 0 -1 0 0 
Resultat efter eng5ngsposter 33 40 -7 26 54 -27 

Här ingar individstod som hanterar antagning och overgripande individriktade insatser for 
samtliga huvudman, utvecklingsenheten, lokalplanering samt forvaltningsledning. Delar av 
verksamheterna inom individstod lag spritt i tidigare organisation och har samlats under aret. 

Delarsbokslut: 33 mnkr, budget: 40 mnkr 

Delarsbokslutet avviker mot budet vilket beror pa att effektiveringskravet, 54 mnkr, och 
reserven„ 23 mnkr for forskola och grundskola, som ingar i budget for egen regi, inte har 
nagot utfall. Intakterna är nagot hogre beroende pa volymokningar inom sprakskolan och 
studiehandledning. En ytterligare forklaring är den nya principen, frail 1 juli 2015, for 
finansiering av kommungemensamma resurser och omfordelningen av intakter och kostnader. 
For namnden innebar det att fler kostnader fordelas till namnden vilket kompenseras med en 
intakt. SemesterlOneskuldsforandringen paverkar periodens resultat positivt med 5 mnkr. 

Helarsprognos: 27 mnkr, budget: 54 mnkr 

I budgeten for forvaltingsledningen ligger 54 mnkr som ett effektiviseringskrav. I prognosen 
är inte detta medtaget. Reserven for egen regi, 23 mnkr, är sankt med 18 mnkr pa 
forvaltningsledningsniva. Det innebar att det i prognosen finns en reserv for forskolan pa 5 
mnkr varav 0,5 mnkr nyttjas for oforutsedd tomstallningskostnad. I budgeten är reserven 
fordelad mellan personalkostnad och ovriga kostnader. 

Intaktsavvikelsen bestar till storsta delen av kompensationen for den nya fordelningen inom 
kommunen for de gemensamma stabsfunktionerna. Derma paverkar aven ovriga kostnader. 
Egen regis budget for stabsfunktioner är baserad pa 2014 hrs kostnader i den tidigare 
organisationen med dess planerade utokning av stabsfunktioner. 

Inorn individstod generar okade volymer hogre intater samtidigt som intakter, och kostnader, 
for sarskoleskjutsarna har flyttats Over till systemstod. Till foljd av omorganisationen är inte 
all verksamhet är budgeterad inom individstod. 

En osakerhet i prognosen är kostnaden for de kommungemensamma resurserna. I prognosen 
tacker inte intaktskompensationen den hogre kostnaden som galler fran 1 juli 2015. 
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Egen regi - Riskkallor och osakerheter 
Prognoss5kerhet - resultat 

Resultat i Forsamring Forbattring 	Resultat 	Resultat 
• belopp i mnkr prognos(-)  	) 	som samst som bast 

Egen regi 	-34 	-18 	14 	-52 	-20 

En uppskattning av risk och osakerhet och ekonomiska konsekvenser under resten av Aret 
visar risk for resultatforsamring med som mest -18 mnkr och mojliga forbattringar med 14 
mnkr. Resultatet bedoms att som samst bli -52 mnkr och som bast -20 mnkr. Det är framst 
personalkostnader och ovriga kostnader som är osakra, antal nyanlanda samt 
omstallningskostnader. 

Effekten av hojningen av personalomkostnadspalagget for ungdomar är en osakerhet eftersom 
det framst galler visstids- och timanstallda. Semesterloneskuldsforandringen är svar att 
berakna vid forandring av antal medarbetare under hbsten. 

Egen regi - Investeringar 
Utbildningsnamnden 
Belopp i mnkr Utfall per 

Hel5rs-
prognos Budget 

aug 2015 2015 2015 

Forskola 0 2 2 

Grundskola 12 16 16 

Gymnasieskolan 16 23 25 

Individstod 1 1 1 

Reserv 0 5 2 
Totalt 28 46 46 

Investeringsram enligt IVE 46 46 

Under perioden har 28 mnkr nyttjats av arets investeringsramen och 21 mnkr av detta avser 
IT-investeringar inklusive elevdatorer. Andra stora objekt ar fordon och utrustning till 
yrkesprogrammen samt utrustning och mobler i samband med upprustning av lokaler samt 
aterinvesteringar. 

Mom forskolan forbereds nystart for forskolan i Lindbacken. Overblivna inventarier efter 
stangning av forskolor har minskat investeringsbehovet. 

En osaker post är omfattningen av Argarder i lokaler, understigande 200 tkr, som ska rymmas i 
namndens investeringsram. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Lonekostnadsutveckling 

2100 
Period: 201508 	3terad: 2015-09-22 08:39:25 

LoNEKOSTNADSUTVECKLING 
Belopp i tusen kronor 

Arsprognos 

Lonekostnad (konto 50-51) 
	

1 707 865 

210OUBNNmndensanalys 	 21(32) 



Namndbehandlas 2015-09- 

Bilaga 2 Inriktningsmal 

Inriktningsmal 6. Alla barn och unga garanteras en trygg och 
kunskapsorienterad skolmiljo. 

Indikator 6a. Andel elever som [canner sig trygga i skolan. 

Ka"lia: Uoosala kommuns uooföUninussvsiem for oedacioaisk verksamhet. 

Matvarde (%) 2012 2013 
Ingfingsvarde 
2014 

Resultat 
2015 

Malvarde 
2015 

Elever i grundskolans ak 5: 96 94 93 93 95 

Elever i grundskolans ak 8: 90 91 91 91 93 

Elever i gymnasieskolans ák 2: 94 94 94 94 95 

Beckimning: Mfilet kommer inte att uppnfis. 

Varfor uppnei s inte meilet? 
Resultaten fran 2015 drs enkat är desamma som 2014. Jamfort med 2012 och 2013 har 
resultatet for drskurs 5 sjunkit nagot medan resultatet for arskurs 8 och gymnasieskolans 
Arskurs 2 ligger konstant. Frdgan om trygghet finns aven i SKL:s elevenkdt som under de 
senaste dren besvarats av mellan 166 och 203 kommuner. Uppsalas resultat ligger mycket 
tiara detta samlade resultat for trygghetsfragan och skillnadema mellan olika dr är ocksd 
marginella. Ser man till enskilda skolor varierar resultatet daremot stort. I arskurs 5 finns 
exempelvis 12 skolor ddr 100 procent av elevema svarat att de kanner sig trygga i skolan 
medan skolan med ldgst resultat ligger pd 44 procent positiva svar. Det far ses som 
exceptionellt Mgt och en narmare undersokning bor gams av orsaker till resultatet. (En 
delforklaring kan vara att antalet elever är ldgt och varje svar fdr dad& stone betydelse an i 
en skola med fler elever. Samma skola hade ocksa. betydligt battre resultat 2014.) Grupperar 
man skolorna utifran kvartiler är medelvdrdet for kvartilen med hogst resultat 100 procent odi 
medelvardet for kvartilen med ldgst resultat 80 procent elever som anger att de kanner sig 
trygga i skolan. I arskurs 8 är medelvdrdet for den kvartil skolor som har hogst respektive 
ldgst resultat 98 procent respektive 84 procent. For gymnasieskolan är medelvdrdet for de 
bada kvartilerna 99 procent respektive 81 procent positiva svar. 

Vad behover neimnden Ora for att mdlet ska uppnas? 
Variationema tyder pA att arbetet med trygghet i skolan kraver ett kontinuerligt och medvetet 
arbete. Det finns manga skolor som lyckas väl med sitt likabehandlingsarbete men ocksa 
skolor dar man kan behova stod i sitt utvecklingsarbete. Namnden avser faststalla rutiner 
kring krdnkande behandling. 
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Indikator 6b. Andel foraldrar som är trygga nar deras barn vistas i forskolan. 

KaIla: Uppsaa kommuns uooföljninassvstem for nedaaoaisk verksamhet. 

Matvarde (%) 2012 2013 
Ingfingsvarde 
2014 

Resultat 
2015 

Malvarde 
2015 

Andel foraldrar som angett att 
de är trygga nar deras barn 
vistas i forskolan 

97 97 97 97 98 

Bedomning: Malet kommer inte att uppnas 

Varfor uppnas inte mdlet? 
Resultatet frail 2015 ars enkat är detsamma som 2014 och aven jamfort med tidigare dr. Det 
finns aven inom forskolan skillnader mellan olika fOrskolor. 1101 av de 169 forskolor som 
deltagit i undersokningen, och som har tillrackligt hog svarsfrekvens for att rams in i 
undersokningen, har samtliga fordldrar som svarat ph enkaten angett att de är trygga ndr deras 
barn är i forskolan. Det ldgsta resultatet pa fragan är 65 procent positiva svar men detta utgor 
ett undantag. I kvartilen forskolor med ldgst resultat gallande fordldrarnas trygghet är 
medelvdrdet 91 procent positiva svar, medan medelvdrdet for den hogsta kvartilen är 100 
procent, i linje med vad som beskrivits ovan. 

Vad behover neimnden Ora for att mdlet ska uppnds? 
I en fortsatt analys av verksamheten kan det vara vardefullt att se narmare pa i vilken 
utstrdckning det finns forskolor som har aterkommande lagre resultat. Sedan tidigare är det 
kant att fordldrar generellt svarar mer positivt pa enkdtfragoma om forskolans kvalitet vid sma 
forskolor. Nth-linden bevakar statliga satsningar inom forskoleomradet. 

Indikator 6c. Medelvardet for andel positiva svar pa samtliga fragor i foraldraenkaten 

Kalla: U sala kommuns uppfOlininossvstem for oedaciocjisk verksamhet. 

Matvarde (%) 2012 2013 Ingfingsvarde 
2014 

Resultat 
2015 

Malvarde 
2015 

Medelvarde andel positiva svar 
pa samtliga fragor i 
foraldraenkaten 

84 85 85 86 86 

Bedomning: Malet har uppnatts 

Indikator 6d. Elevers uppfattning om skolans kvalitet. 

Kalla: Sammanvagt index (0-100) for hur elever har svarat pa de fragor som ingar i Sveriges kommuner och 
Iandstincis kvalitetsindikatorer for elevernas s n pa skolan och undervisnincien 

Matvarde (%) 2012 2013 Ingbngsvarde Resultat Malvarde 
2014 2015 2015 

Elever i grundskolans al< 5: 87 89 87 88 88 

Elever i grundskolans ak 8: 76 76 76 75 79 

Elever i gymnasieskolans ak 2: 80 80 80 79 81 
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Beclomning: Malet kommer inte att uppnas 

Varfor uppnd s inte mdlet? 
En sammanvagning av resultaten pa de fragor som galler skolans kvalitet och som anvands 
inom SKL:s oppna jamforelser visar pa mycket sma forandringar over tid. Ser man istallet till 
enskilda skolor finns en stor variation mellan de skolor som har hogst andel positiva svar och 
dem med lagst. De stora skillnaderna blir sarskilt tydliga om man ser pa enskilda fragor. 
Jamfor man exempelvis resultaten for arskurs 8 for i vilken utstrackning elevema tycker att 
skolarbetet gar dem sà nyfikna att de far lust att lara sig mer, skilde det 20 procentenheter 
mellan den kvartil skolor som hade hogst resultat 2015 (52 procent positiva svar) jamfort 
kvartilen skolor med lagst resultat (32 procent positiva svar) 

Vad behover namnden Ora for att mdlet ska uppnds? 
I likhet med resultaten for hur elever svarat pa fragan om trygghet i skolan kan det vara av 
varde att se narmare pa skolor som under flera ár haft laga enkatresultat och det kan ocksa 
vara verksamt att se narmare pa samvariation mellan exempelvis kunskapsresultat och vissa 
enkatfragor. 

Inriktningsmal 7. Utbildningsresultaten ska forbattras. 

lndikator 7a. Andel elever med behorighet till gymnasieskolan (yrkesprogram) efter avslutad 
grundskola. 

Kalla: Skolverket. 

Matvarde C3/0 2012 2013 Ingfingsvarde 
2014 

Resultat 
2015 

Malvarde 
2015 

Andel elever med behorighet till 
gym nasieskolan (minst 
yrkesprogram) efter grundskolan 

90 90 92 
Uppgift 
saknas for 
narvarande 

93 

Bedomning: Det är oklart om malet kommer att uppnas 

Varfor uppna s inte malet? 
Uppgiften gallande gymnasiebehorighet hos de elever som gick ut ak 9 varen 2015 finns annu 
inte tillganglig. Det är dad& oklart om malet kommer att kunna uppnas. Utifran de varden 
som presenteras gallande meritmedelvarde i arskurs 9 ser dock utvecklingen positiv ut och 
man kan utifran dessa anta att en hogre andel elever fick behorighet till gymnasieskolan an 
2014. Det varde som valts for jamfOrelse galler andel elever med behorighet till yrkesprogram 
efter avslutad grundskola, ett matt som anger en lagstaniva for behorighet till gymnasieskola. 
Elevema behover godkanda betyg i fler amnen for att fâ behorighet till hogskoleforberedande 
program, nagot som medfor att en lagre andel elever har en sadan behorighet. 
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Indikator 7b. Andel arsarbetare i forskolan med forskollararexamen 

KaIla: kommunens uonfölinina samt Skolverket 

Matvarde (%) 2012 2013 
Ingfingsvarde 
2014 

Resultat 
2015 

Malvarde 
2015 

Andel arsarbetare i forskolan med 
forskollararexamen 

lngen 
uppgift 

42? (Enligt 
Skolverket 
ingen 
uppgift) 

41(2014) 
(Kommunal 
regi) (36 totalt 
i kommunen) 

Uppgift 
larnnas i 
oktober 

45 

Bed8mning: Det är oklart om India kommer att uppnas 

Varfor uppnds inte mdlet? 
Da ingangsvardet 2014 var 41 procent arsarbetare i forskolan med forskollararexamen är det 
svart att se att andelen skulle Oka sa mycket som malvardet anger under ett dr. 

Vad behover neimnden Ora for att mdlet ska uppnds? 
Namnden invantar statistik inom omradet. 

Indikator 7c. Genomsnittligt meritvarde for flickor och pojkar i grundskolans arskurs 9 

Kalla: Extens och Skolverket 

Matvarde 2012 2013 
Ingangsvarde 
2014 

Resultat 
2015* 

Malvarde 
2015 

Genomsnittligt meritvarde 
Flickor: 231 
Pojkar: 212 

Flickor: 232 
Pojkar: 212 

Flickor: 239 
Pojkar: 216 

Flickor: 235 
 Pojkar: 
211,5 

Flickor: 241 
Pojkar: 220 

" Resultatet galler enbart kommunala skolor 

Bedornning: Det är oklart om md.let kommer att uppnas 

Varfor uppnds inte mdlet? 
De resultat som redovisas for 2015 galler enbart kommunala skolor, dar kommunen saledes 
utgor huvudman. Det malvarde som anvants utgar fran samtliga elever i grundskolan och 
darfOr är det svart att avgara hur bilden ser ut nar ocksa de fristaende skolorna raknas in. For 
de kommunala skoloma har det genomsnittliga meritvardet liojts for saval flickor som pojkar. 

Vad behover neimnden Ora for att mdlet ska uppnds? 
Namnden invantar statistik inom omradet. 

Indikator 7d. Andel gymnasieelever som fullfoljer sin utbildning (gymnasieexamenislutbetyg) 
pa ett nationellt program inom fyra ar 

Kalla: Extens 

Matvarde (%) 2012 2013 Ingangsvarde 
2014 

Resultat 
2015* 

Malvarde 
2015 

Andel gymnasieelever som fullfoljer 
sin gym nasieutbildning pa ett 
nationellt program inom 4 ar 

82 83 80 82 85 

* Resultatet galler enbart kommunala skolor 
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Kalla: Uoosala kommuns u fol nin ss stem far oedaaoaisk verksamhet. 

Matvarde (%) 2012 2013 Ingangsvarde 
2014 

Resultat 
2015 

Malvarde 
2015 

Elever i grundskolans ak 5: 83 87 86 87 87 

Elever i grundskolans ak 8: 68 71 71 72 74 

Elever i gymnasieskolans ak 2: 76 73 74 74 76 

Namndbehandlas 2015-09- 

Bedomning: Det är oklart om malet kommer att uppnas 

Varfor uppnds inte mdlet? 
De resultat som redovisas for 2015 galler enbart kommunala skolor, dar kommunen saledes 
utgor huvudman. Det malvarde som anvants utgar fran samtliga elever i gymnasieskolan och 
darfOr är det svart att avgara hur bilden ser ut nar ocksa de fristaende skolorna raknas in. 
Likasa jamfors olika utbildningssystem mellan 2014 och 2015 da 2014 ars siffror galler den 
sista kullen som laste i den tidigare gymnasieskolan, medan 2015 ars varde galler elever son 
borjat i den nya gymnasiekolan, Gy 11. Slutbetyg fran den gamla till den nya gymnasieskola 
ar inte helt overforbara och reformen innebar aven fly betygsskala. 

Ett altemativ är att i stallet jamfora andelen elever som uppnatt gymnasieexamen pa tre ar. iD 
kan man jamfora enbart 'ken 2014 och 2015 och jamforelsen galler enbart kommunala 
2014 uppnadde 64 procent av eleverna en gymnasieexamen inom tre ar. 2015 var andelen 66 
procent. I gruppen är elever som last sin utbildning inom JIB inte inraknade men daremot 
elever som palorjade ett introduktionsprogram 2011. 

Jamfor man 2014 ars resultat nationellt uppnadde 63 procent av eleverna i landet 
gymnasieexamen inom tre ar. I resultatet ingar samtliga elever som var nyborj are 2011, aven 
de som borjade pa introduktionsprogram. Uppsala ligger salunda i linje med landet i ovrigt. 
Av de elever i riket som paborjade ett nationellt program 2011 och gick ut 2014 uppnadde 71 
procent av eleverna gymnasieexamen inom tre hr. FOr Uppsalas samtliga elever var 
motsvarande resultat 70 procent. Nationella resultat fOr 2015 dr annu inte 

Vad behover namnden Ora for att mdlet ska uppnds? 
Namnden invantar resultat for samtliga elever i Uppsala. 

Inriktningsmal 8. Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att 
verksamheten anpassas till deras behov. 

Indikator 8a. Elevers uppfattning om hur delaktiga de är i skolan 

Bedijmning: Malet kommer inte att uppnas 

Varfor uppnds inte mdlet? 
Resultatet for denna indikator har hallit sig stabil de senaste aren men man kan konstatera att 
det finns stora skillnader mellan enskilda skolor. Det galler inte minst om man ser pa 
resultaten for enstaka fragor, i synnerhet fragan om i vilken utstrackning lararna planerar 
undervisningen tillsammans med eleverna. 

210OUBNNmndensanalys 
	 26(32) 



Namndbehandlas 2015-09-30 

Vad behover neimnden Ora for att mdlet ska uppnds? 
Utifran de skillnader som finns mellan olika skolor och enstaka fragor kan det vara verksamt 
att se narmare pa eventuell samvariation mellan delaktighet i planering och kunskapsresultat. 

Indikator 8b. Andel foraldrar som anser att personalen pa barnets forskola tar hansyn till 
barnets asikter. 

Kalla: Urjsala kommuns uoofölininassvstem for oedaaoaisk verksamhet. 

Matvarde (`)/0) 2012 2013 Ingingsvarde 
2014 

Resultat 
2015 

Malvarde 
2015 

Andel foraldrar som anser att 
personalen pa barnets forskola tar 
hansyn till barnets asikter 

80 80 82 84 84 

Bedijmning: Mâlet är uppnatt 

Inriktningsmal 9. Skolan utvecklar moiligheterna att tidigt upptacka 
och stotta barn i behov av sarskilt skid. 

Indikator 9. Andel elever som har nâtt kravnivan for samtliga delprov i de nationella proven i 
arskurs 3 

Kalla: Kommun- och landstin sdatabasen 

Ingfingsvarde (%) 2012 2013 Ingangsvarde 
2014 

Resultat 
2015* 

Malvarde 
2015 

Andel elever som har natt kravnivan 
for samtliga delprov i de nationella 
proven i arskurs 3 

76 

75 
(Kommunala 
skolor 63 
procent) 

74 
(Kommunala 69 
skolor 62 
procent) 

76 

* Resultatet galler enbart kommunala skolor 

Bedomning: Det är oklart om mdlet kommer att uppnas. 

Varfor uppnds inte mdlet? 
Nar det galler resultaten pa nationella prov i arskurs 3 är resultaten inte alldeles 
okomplicerade att jamfora med varandra. Sett till de kommunala skolorna har resultaten 
forbattrats markbart mellan 2014 och 2015, men hur det overgripande resultatet ser ut, med 
fristaende skolor inraknade, är annu inte Hart. Dessa resultat publiceras av Skolverket i 
september. 

Vad behover namnden Ora for att medet ska uppnds? 
Namnden invantar resultat for alla elever i Uppsala. Namnden bevakar statliga satsningar 
inom lagstadieomradet. 
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Inriktningsmal 10. Laramas tid med elevema ska aka genom farre 
administrativa uppgifter. 

Indikator 10. Indikator saknas. 

Bedomning: Det är oklart om malet kommer att uppnfis 
Uppsala kommuns medarbetarundersokning 2012 visade pa att larare upplever en hog 
arbetsbelastning. Pa uppdrag av V8rd & bildnings samverkansgrupp bildade 
utbildningsdirektoren varen 2013 en partsammansatt arbetsgrupp i syfte att arbeta for att 
minska larares arbetsbelastning. En atgardsplan med tillhorande rutin kring larares arbetstid 
upprattades. Uppfoljning kring effekten av vidtagna atgarder har genomforts genom en enkat 
2014 och pa nytt v10-11 2015. Resultatet 2015 visar pa en viss forbattring. Utifran arets 
resultat har atgardsplanen reviderats augusti 2015 och implementering paborjats. Manga 
administrativa arbetsuppgifter for larare är nationellt styrda och inte mojliga for en kommunal 
huvudman och arbetsgivare att paverka. 

Inriktningsmal 22. Heltid ska vara en rattighet och deltid en 
majlighet for kommunens medarbetare 

Indikator saknas. 

Bedomning: Namnden behover Ora mer i sin styrning for att malet ska uppnfis 

Vwfor uppnds inte India? 
Utbildningsforvaltningen har det senaste ket olcat antalet heltidsanstallda medarbetare med cg 
4 procent. Varje medarbetare har ratt att begara hogre sysselsattningsgrad pa arbetsstallet cla 
behov uppstar. 

Inriktningsmal 23. Uppsala kommun erbjuder attraktiva moiligheter 
och villkor som star sig val i konkurrensen, jamfort med andra 
arbetsgivare 

Indikator saknas. 

Bedomning: Nanmden behover Ora mer i sin styrning for att mfilet ska uppnfis 

Vaifor uppnds inte mdlet? 
Ett langsiktigt arbete pagar med standiga forbattringar som medfor att kommunen uppfattas 
som en attraktiv arbetsgivare, till exempel med insatser med lonebildning och arbetsmiljo. 
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Vad behover neimnden Ora for att mdlet ska uppnas? 
Kontinuerlig uppfoljning av att insatser genomfors. 

Inriktningsmal 24. Medarbetare har forutsfittningar att ná 
overenskommen prestation och engagera sig aktivt i 
verksamhetens utveckling. Utvecklingsvagar ar kanda och 
kommunicerade. 

Indikator saknas. 

Bediitnning: Mallet kommer att uppnas 
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Bilaga 3 Kommentar per verksamhet 

Kommentar per verksamhet totalt utbildningsnamnden 

Belopp i mnkr 

KF-budget Periodens 
nettokostnad 	resultat 

Periodens 
resultat, 

systemledning 

Periodens 
resultat, 

egen regi 

Nettokostnad, 	Nettokostnad, 
arets prognos arets prognos, 

egen regi 

Result 
augRA 
progn6 

1esultat, 
april-

prognos 

Namnden totalt 4 152,7 96,8 -20,1 116,9 -4 229,6 -34,4 -76; -77,4 

Politisk verksamhet 1,8 -0,2 -0,2 0,0 -2,3 0,0 -0' -0,8 
Fritid och kultur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 
Forskoleverksamhet 1 328,9 29,6 -12,8 42,4 -1 325,7 9,0 3i -0,2 
Grundskola inkl skolbarnsomsorg 2 036,8 78,1 10,2 67,9 -2055,2 -2,2 -18 -12,7 
Obligatorisk sarskola 77,5 7,0 1,5 5,4 -74,3 1,8 31 0,8 
Gymnasieskola 656,8 -17,4 -16,3 -1,1 -716,3 -41,0 -59 -53,5 
Gymnasiesarskola 51,0 -0,1 -2,6 2,5 -54,6 -0,8 -3 -8,8 
by riga verksamheter 0,0 -0,2 0,0 r  -0,2 -1,1 r  -1,1 -1 -2,2 

Nettoinvesteringar 45,8 28,1 45,8 

Forsamring Forbattring 	 Prognosspann 

Res ultatr isk 	 -22,0 	18,0 	 -58,9 	-98,9 

Resultatet for perioden k 96,8 mnkr, -20,1 mnkr for systemledning och 116,9 mnkr for egen 
regi. I utfallet ingar semesterloneskuldsforandring som forbattrar resultatet med 102 mnkr. 

Resultat enligt arsprognosen -76,9 mnkr, -42,5 mnkr for systemledning och -34,4 mnkr for 
egen regi. I prognosen ingar engangskostneder, 9 mnkr, samt kostnad for 
semesterlOneskuldsforandring, 7 mnkr. Prognosen ar nagot forbattrad jamfort med prognos 
per april. 

Politisk verksamhet 
Namndens politiska verksamhet redovisar ett underskott med- 0,2 mnkr for perioden. 
Kommunfullmaktige har tilldelat ett for lagt kommunbidrag i fOrhallande till namndens 
uppdrag. Namnden har forutom ett arbetsutskott aven tre skolformsutskott som hanterar 
individarenden samt bereder arenden inf.& arbetsutskott. Enbart de fasta arvodena upp gar till 
1,3 mnkr. For 2015 fOrvantas ett negativt resultat med -0,5 mnkr jamfort med budget. Jamfort 
med helarsprognos per april forvantas underskottet m_inska med 0,3 mnkr. En forklaring är att 
namnden stalk in sina utskott och sammantradet i augusti. 

Forskola 
Forskoleverksamheten redovisar ett overskott med 29,6 mnkr for perioden och en 
helksprognos pa 3,2 mnkr. 
Prognos systemstod: -5,8 mnkr  

For helaret forvantas ett underskott pa -5,8 mnkr beroende pa for lagt budgeterat 
vardnadsbidrag samt fler barn (68) i forskoleverksamheten. Jamfort med helarsprognos per 
april har resultat forbattrats med 5,2 mnkr, vilket forklaras av att kostnaden per barn i enskild 
regi overskattas med cirka 4 mnkr samt att kostnaden fOr vardnadsbidraget minskat. 

Prognos egen regi: 9 mnkr 
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Prognosen far forskola egen regi är +2 mnkr inklusive engangskostnader, lmnkr. Overskottet 
inom egen regi forklaras av volymokning och fler 30-timmarsbarn. 

Prognosen baseras pa arssnitt 7 357 barn, 77 fler an budget, 7 280 barn. 

Resterande 7 mnkr är del av prognostiserat resultat pa overgripande niva inklusive en reserv 
om 5 mnkr. 

Grundskola, forskoleklass och skolbarnsomsorg 
Grundskoleverksamheten redovisar ett overskott med 78,1 mnkr och en helarsprognos med 
minus -18,4 mnkr. 

Prognos systemstod: -16,2 max 

For perioden januari till augusti redovisar grundskolan ett positivt resultat med 10,2 mnkr. 
Jamfort med prognos for helaret är periodens resultat jamforelsevis betydligt battre vilket 
beror pa en stor elevOkning hasten 2015 med cirka 650 elever. En sammanvagd prognos for 
helaret ger ett underskott med -16,3 mnkr, vilket avviker mot budget med motsvarande 
belopp. Resultatet pa helar forklaras av hogre volym samt okad kostnad for skolskjuts. 
Kommunfullm&tige har i sin tilldelning av kommunbidrag far 2015 baserat den pa ett far 
lagt antal elever i grundskolan. Namndens tilldelning är baserad pa 21 731 elever, i prognosen 
beraknas antalet uppga till 21 896 elever. Skillnaden motsvarar cirka 13,2 mnkr. 

Prognos egen regi: -2,2 mnkr 

Prognosen far grundskola egen regi, inklusive verksamheterna inom individsstod och 
utvecklingsenheten, är -16,3 mnkr. Resterande +14,1 mnkr är del av prognostiserat resultat pa 
overgripande niva samt en reserv om 13 mnkr. EngAngskostnader ingar med 1 mnkr. 

Prognosen baseras pa kssnitt 17 763 elever, 77 fler elever an budgeterat, 17 709 elever. 

Prognosen far fritidshems baseras pa arssnitt 7 490 elever, 39 fler an budget, 17 709 elever. 
Jamfort med foregaende ar akar elevtalet med i arssnitt 569 inom skolan och med 212 inom 
fritidshem. 

I utfallet ingar en aterbetalning av statsbidrag far elevhalsa, 1,8 mnkr. Maltids- och varens 
skolskjutskostnader overstiger budget. 

Obligatorisk sarskola 
Obligatorisk sarskola redovisar ett resultat med 7,0 mnkr och en helarsprognos med 3,1 mnkr. 

Prognos systemstod: 1,3 mnkr 

Far perioden redovisas ett positivt resultat med 1,5 mnkr. Resultatet beror pa lagre kostnad far 
tillaggsbelopp till elever i behov av sarskilt stod, lagre kostnad far skolskjuts samt att ovriga 
budgeterade kostnader blev lagre an forvantat. 

Resultat far 2015 forvantas bli 1,3 mnkr battre an budget och beror pa fane elever an som 
antagits i budget. 

Prognos egen regi: 1,8 mnkr 

Prognosen for grundsarskola egen regi är 1,6 mnkr. Prognosen baseras pa kssnitt 145 elever 
och budget 148 elever. 

Gymnasieskola 
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Gymnasieskolan redovisar ett underskott med -17,4 mnkr och en helarsprognos med -59,4 
mnkr. 

Prognos systemstod: -18,5 mnkr 

Prognosen for gymnasieskolan beraknas bli -18,6 mnkr samre an budget. Huvudorsaken är att 
volymer for arskurs 1 hasten 2015 gallande fristaende huvudman inte raknades med i 
underlaget nar programpriserna for 2015 raknades fram. Faljden blev att priserna blev for 
hoga. Ersattningama till gymnasieskolorna beraknas dart& bli cirka 14 mnkr hogre an 
budgeterat. Vidare var antalet uppsalaelever som gar i andra kommuner underskattat i budget 
2015. En ytterligare faktor for avvikelsen är obudgeterade kostnader. Det prognostiserade 
utfallet ser ut att overskrida budget med drygt 4 mnkr. 

Prognos egen regi: -41 mnkr 

Prognosen for gymnasieskolan egen regi, inklusive verksamheterna inom individsstod och 
utvecklingsenheten, är -41,6 mnkr. Resterande +0,6 mnkr är del av prognostiserat resultat pa 
overgripande niva. Engangskostnader avseende overtalighet och omstallning ingar med 9 
mnkr. Budgeten for egen regi var -54 mnkr. Arbetet fortsatter med att verkstalla den av 
namnden beslutna atgards- och utvecklingsplan i syfte att na en ekonomi i balans ar 2018. 

Prognosen baseras pa arssnitt 6 313 elever och budget 6 323 elever. Prognos jamfort med 
foreghende âr är 102 elever farre. 

Gymnasiesarskola 
Gymnasieskolan redovisar ett underskott med -0,1 mnkr och en helarsprognos med -3,6 mnkr. 

Prognos systemstod: -2,8 mnkr 

I prognosen fOr 2015 fOrvantas ett underskott med -2,8 mnkr. I prognosen ingar okade 
programkostnad for egen regins gymnasies5rsko1a ph grund av fler elever an vad som antagits 
i budget. Kostnaden for skolskjuts och taxivard akar jamfort med budget med 2,0 mnkr. En 
del av okningen beror pa kvarstaende kostnader for 2014 med 0,3 mnkr. Antalet elever i 
gymnasiesarskolan minskar jamfort med foregaende fir. 

Prognos egen regi: -0,8 mnkr 

Prognosen for gymnasieskolan egen regi, inklusive verksamheterna inom individsstOd, dr -0,8 
mnkr. 

Prognosen baseras pa arssnitt 122 elever och 120 budget elever. Prognos jamfort med 
fOregaende ár är 12 elever farre. 

ovriga verksamheter 
Ovriga verksamheter redovisar ett underskott med -0,2 mnkr och en helarsprognos med -1,1 
mnkr, varav kommunalvuxenutbildning -0,4 mnkr, arbetsmarknadsinsatser -0,4 mnkr och 
flyktingmottagande -0,2 mnkr. 
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