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Inledning 
Namndens ansvarsomraden 
Utbildningsnamnden ansvarar for huvudmannaskapet avseende det kommunala skolvasendet 
enligt skollagen forutom kommunal vuxenutbildning, sarskild utbildning for vuxna, 
utbildning i svenska for invandrare och oppen fritidsverksamhet. Utbildningsnamnden 
ansvarar for kommunens uppgifter i ovrigt enligt skollagen och i egen regi bedriven 
vuxenutbildning, sarskild utbildning for vuxna och utbildning i svenska for invandrare, 
naturskola samt skolskjuts. 

Namndens politiska plattform 
Utbildningsnamnden inriktar sitt arbete pa att alla barn i forskolan och elever i grundskolan 
och gymnasieskolan ska ges bade stod for att ná kunskapsmalen och utmanas for att na langre 
i sitt larande. En lyckad skolgang är grunden for manniskors jamlika forutsattningar att 
fOrverkliga sina drommar och att utvecklas som sjalvstandiga individer. En lyckad skolgang 
är ocksa grunden for Uppsalas och Sveriges tillvaxt och konkurrenskraft pa den globala 
marknaden. 

Goda kunskapsresultat är avhangigt trygghet och delaktighet. Darfor faster namnden ocksa 
stor vikt vid insatser som gar att barn och clever trivs och mar bra i skolan. Forskolans och 
skolans uppdrag är inte bara att framj a sjalvstandiga individer utan ocksa individer som kan 
verka i ett socialt sammanhang. Forskolan och skolan starker elevemas formaga att anvanda 
sina kunskaper som medborgare i ett demokratiskt samhalle. Barn och clever uppmuntras till 
delaktighet i undervisning och kunskapsutveckling, kritiskt tankande och lyhordhet for andras 
asikter och onskemal. Forskolan och skolan är en plats dar barn och clever, utifran en 
demokratisk grund, tar gemensamt ansvar och stodjer varandra. 

Syfte med namndens verksamhetsplan och budget 
Verksamhetsplanen beskriver hur namnden ska forverkliga kommunfullmaktiges 
overgripande styrdokument Mal och budget 2016-2018. Namndens budget visar hur namnden 
fordelar de ekonomiska resurser som den tilldelats i Mal och budget 

Verksamhetsplanen visar hur namndens politik bidrar till att uppfylla de krav som stalls 
genom: 

• Inriktningsmal 
• Uppdrag 
• Servicenivaer 
• Statsbidrag och riktade satsningar 
• Budget 

I samband med att namnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den aven 
om sin plan for intern kontroll. Det är forvaltningens uppgift att omsatta dessa planer i 
praktiken. I den bilagda planen for uppfoljning redogor utbildningsnamnden narmare for hur 
verksamhetsplanen foljs upp. 



Namndens strategier Visar namndens langsiktiga vagval for hur den ska na sina mat. Strategierna 
synliggor med andra ord namndens politik. Strategier for att Oka 
jamstalldheten ska alltid overvagas. Namnden tar i sina strategier aven 
hansyn till kommunens program och polycier. Namnden kan i beskrivningen 
av sina strategier visa vad som behover goras aven bortom 2016 for att satta 
in atgarderna i ett sammanhang. 

Namndens atgarder Visar vilka initiativ namnden tar for att forverkliga sina strategier, uppdrag och 
servicenivaer. Det kan exempelvis handla am att namnden gar riktade 
satsningar, fattar nadvandiga beslut, tillsatter en utredning eller startar en 
forsoksverksamhet. Atgarder for att Oka jamstalldheten ska alltid Overvagas. 
For namnder som har bade en systemledarroll och en egenregi behtiver det 
framga am atgarden enbart gaiter for egenregin eller am den gaiter alla. 

Konsekvenser av 	Visar bade vilka konsekvenser atgarden far for medborgare, verksamheter 
fitgarderna 	 och medarbetare samt eventuella ekonomiska konsekvenser (kostnader eller 

besparingar). 
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Begrepp som anvands i verksamhetsplanen 

Inriktningsmal Handlar am kommunfullmaktiges mat i Mal och budget. Namnden kan ocksa 
komplettera med egna inriktningsmal. Namnden baserar sina egna 
inriktningsmal pa exempelvis statliga krav eller kommunala program och 
policyer. Inriktningsmalen ska alltid kunna foljas upp och utvarderas. 

Uppdrag Handlar am kommunfullmaktiges uppdrag till namnden i Mal och budget. 
Namnden kan har ocksa ge egna uppdrag till forvaltningen. 

Servicenivaer Handlar am krav som stalls pa namnden fran exempelvis staten pa 
handlaggningstider eller omfattning av namndens service. Namnden kan har 
ocksa stalla egna krav pa den service som ges inom namndens 
ansvarsomra'den. Servicenivaerna handlar i sa fall am sadant som namnden 
tycker ar sarskilt viktigt for medborgare eller verksamheter. 

Statsbidrag och 
riktade satsningar 

Handlar am statsbidrag som namnden avser att soka och am 
kommunfullmaktiges riktade satsningar. Statsbidrag/riktade satsningar bor i 
sa hog grad som mojligt knytas till verkstallandet av ett mat, ett uppdrag eller 
en serviceniva. 

Budget Namndens budget utgar fran Mal och budget och preciseras i namndens 
detaljbudget. Namnder som har bade en systemledarroll och en egenregi 
redovisar budgeten separat for de bada rollerna. 
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Inriktningsmal 

Utbildningsnamndens och arbetsmarknadsnamndens inriktningsmal 
1. Utbildningsresultaten ska forbattras 

Utmaning 
Kunskapsresultaten i Uppsalas grundskolor ligger Over de genomsnittliga resultaten for riket 
och fOr jamforbara kommuner och overgangen till hogskolestudier ligger i topp i Sverige. 
Samtidigt racier det stor variation mellan skolor och klasser. Genomstromningen av elever i 
Uppsalas gymnasieskolor är ocksa lagre an fOr genomsnittet i riket och for jamforbara 
kommuner. Namndens enskilt viktigaste utmaning är att fortsatta forbattra 
utbildningsresultaten och se till att alla elever nar gymnasieexamen med goda betyg. Arbetet 
paborjas redan i forskolan. 

Namndens strategi for att TO mdlet 
Tydlig styrning och ledning: Utbildningsnamnden tar fram en tydlig styrning och ledning av 
verksamheten som innebar att det systematiska kvalitetsarbetet loper genom alla nivaer; 
politisk ledningsniva, forvaltning och de enskilda forskoloma och skoloma. Namnden 
utvecklar sin uppfoljning pa kommunniva, pa huvudmannaniva och pa enhetsniva. Resultaten 
jamfors med likvardiga kommuners resultat. Det systematiska kvalitetsarbetet samordnas 
mellan de olika skolformerna. Syftet är att uppna god kunskap om elevernas resultat och med 
utgangspunkt i detta styra resurser och aktiviteter i namndens verksamhetsplan till rat 
omraden. Den politiska ledningen saner upp tydliga mal och har hoga forvantningar pa 
verksamheten. 

Kvalificerade skolledare och larare: Namnden bidrar till valda fortbildningsinsatser som 
nationellt laslyft och matematiklyft. "Forum for samverkan" är ett samarbete mellan 
universitetet och lanets kommuner. En gemensam handlingsplan har tagits fram dar en 
aktivitet är bildandet av fyra regionala utvecklingsgrupper. I utvecklingsgrupperna samverkar 
larare fran universitetet med larare i kommunema i syfte att skapa verktyg for ett 
vetenskapligt forhallningssatt i undervisningen. 

Internationell forskning visar att skillnader i styrning och ledning pa enhetsniva är starkt 
kopplat till prestationer i form av elevemas resultat. Pa uppdrag av kommunfullm&tige 
utvecklar namnden samarbetet mellan huvudman och rektor genom att delta i en nationell 
studie av styrning och ledning inom forskola, grundskola och gymnasium. Resultaten av 
studien och uppfoljningen kan identifiera och ligga till grund for &Order som syftar till att 
starka ledarskapet inom huvudmannens enheter. 

Ytterligare namndaktiviteter for att sakerstalla tillgangen till kvalificerade medarbetare 
beskrivs under det kommungemensamma inriktningsmalet "Uppsala kommun erbjuder 
attraktiva mOjligheter och villkor som star sig val i konkurrensen jamfort med andra 
arbetsgivare". 



7 (55) 

Tidiga insatser: Om fler elever ska na. en gymnasieexamen och om resultaten ska forbattras 
maste insatserna borj a redan i forskolan och fortsatta i lagstadiet. Idag sker insatsema ofta i 
grundskolans senare Ar. Namnden ansoker om statliga medel for att minska barngruppemas 
storlek och darigenom forbattra forskolans forutsattningar att mata sitt pedagogiska uppdrag. 
Namnden ansoker ocksa om statliga medel for att bidra till mindre undervisningsgrupper och 
mer tid mellan larare och elever i de tidiga arskursema inom grundskolan. 

Sarskilda aktiviteter for att mota individuella behov: Alla elever ska ges stod att utvecklas 
utifran sina forutsattningar. Namnden mojliggor ferie- och sommarskola i grundskolan och 
gymnasiet, samt sarskilt laxstod for att stodja elever att n5. mAlen och att slutfora sin 
gymnasieexamen. Sarbegavade elever erbjuds utmanande undervisning i matematik i 
samarbete med universitetet. 

Andra aktiviteter for att framja elevernas larande: Skolbiblioteken spelar en viktig roll for 
att stimulera elevernas intresse for lasning och litteratur samt for att tillgodose deras behov av 
material for utbildningen. Kulturnamnden och utbildningsnamnden ska under 2016 
tillsammans fardigstalla en biblioteksplan. I planen ska bl.a. statusen for bAde folk- och 
skolbibliotek (aven vid fristaende skolor) i Uppsala kommun beskrivas. Planen kommer att 
belysa hur skolbiblioteken kan utvecklas som en pedagogisk resurs utan att lasa resurser i 
lokaler. Ocksd fragor kring samverkan ska tas upp, t.ex. samverkan mellan kultur- och 
utbildningsforvaltningarna kring insatser som starker lasande och larande. 

Ett annat satt att framja larandet är att anvanda estetiska uttryckssatt och skapande arbetssatt 
som en del av undervisningen. Kulturinsatser kan ocksa vara en vag till integration for 
nyanlanda elever. Uppsala deltar i den nationella satsningen Skapande skola vilket via 
statsbidrag ger elever mojlighet att mota professionell konst och kultur. Under 2015 deltar 
drygt 50 skolor med totalt ca 15 000 elever i satsningen och arbetet kommer att fortsatta 2016. 

Narnndens iitgarder for att forverkliga strategin 

Nat-lindens fitgarder Konsekvenser av fitgarderna Budget, sarskilda 
satsningar 

Ett gemensamt systematiskt kvalitetsarbete for 
alla skolformer. Uppfoljning, analys och 
aterkoppling av resultat pa alla nivaer; politisk 
niva, forvaltningsniva samt forskolor och skolor 

Forbattring av elevernas 
kunskapsresultat 

Utvecklat samarbete mellan huvudman och 
forskolechefirektor genom deltagande i nationell 
forskningsstudie kring styrning och ledning 

Starkt styrning och ledning i 
fOrskola och skola 

Nationellt matematiklyft och laslyft Utveckling av undervisningen i 
den kommunala grundskolan 
sá att fler elever nar malen i 
grundskolan 

568 tkr 

Regionala utvecklingsgrupper i Forum for 
samverkan (FoSam) 

Verktyg for ett vetenskapligt 
forhallningssatt i 
undervisningen 

420 tkr 
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Soker statsbid rag for mindre barngrupper i 
forskolan och for mindre grupper i lagstadiet Se mal om trygg och 

larande miljo 

Digitalt laxstod i form av LXCoach Fler elever nal-  malen for 
grund- och gymnasieskolan 

750 tkr 

Ferie- och sommarskola grundskola Fler elever nar malen for 
grundskolan 

750 tkr 

Undervisning matematik for sarbegavade elever Optimera kunskapsutveckling 
hos hogpresterande elever 

350 tkr 

Sommargymnasium Fler elever nar 
gymnasieexamen 

1500 tkr 

Skolbibliotek Likvardig tillgang till 
skolbibliotek 

Skapande skola Elevers larande stimuleras 4000 tkr 

Utbildningsnamndens och arbetsmarknadsnamndens inriktningsmM 

2. Uppsala är en oppen och solidarisk kommun avseende flyktingmottagande och sarskilt 
avseende ensamkommande barn. 

Utmaning 
Andelen nyanlanda akar. Att ta emot och ge unga nyanlanda en snabb och god introduktion i 
skolan dr en utmaning liksom beredskap att pa kort tid anordna forskoleverksamhet och 
skolverksamhet nar asylboenden startar. 

Namndens strategi for att na mcilet 
Tydliga riktlinjer for mottagande och snabb skolplacering: Forskning om 
mottagningsprocesser och introduktion pekar pa vikten av faststallda riktlinjer for mottagande 
och snabb skolplacering fOr vidare kartlaggning av kunskapsnivan. 

Bereda fler platser for nyanlanda: Tillgangen pa skolplatser utokas for att mota behovet av 
skolgang. I kommunala grundskolor ordnas forberedelseklasser i fler skolor. 
Sprakintroduktionsprogram erbjuds i alla kommunala gymnasieskolor. Fristaende huvudman 
uppmuntras att oppna platser och ges said och information. 

Sarskild resursfordelning for nyanlanda: Forskolor kan soka ett engangsbidrag per barn for 
asylsokande och for nyanlanda barn med uppehallstillstand. Bidraget dr framst avsett att tacka 
de extra kostnader som forskolan har i samband med inskolningen. Grundskolorna ersatts 
manatligen for elever som invandrat de senaste tre aren. Beloppet beror dels pa hur lang tid 
det är sedan eleven invandrade, dels pa vilken kategori lander eleven kommer frail och dels pa 
vilken arskurs eleven borjar i svensk skola. Ersattning ges endast for elever frail lander 
utanfor Norden. I gymnasieskolan är resursfOrdelningen fOr nyanlanda fordelad pa en 
mottagningsenhet och sprakintroduktionsprogram. 



Uppfoljning av implementering av 
utbildningsnamndens riktlinjer for mottagande 
av nyanlanda 

Snabbare process for att fa 
eleverna in i utbildning. 

Bereda fler platser for nyanlanda. Anordna 
sprakintroduktionsprogram pa fler 
gymnasieskolor. 

Snabbare process for att fa 
eleverna in i utbildning. 

Ersattning for nyanlanda; forskola, 
forskoleklass, grundskola och grundsarskola 

Utjamna skillnader i elevernas 
forutsattningar att na malen 

32 400 tkr 

Nainndens fitgarder 	 Konsekvenser av Atgarderna Budget, sarskilda 
satsningar 
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Namnden synliggor behov av extra resurser i takt med utokat uppdrag: Namnden 
synliggor vilka behov av resurser som behovs for att mota det utokade uppdraget om 
flyktingmottagande och bevakar kontinuerligt mojligheten att ta del av utokade statsbidrag pa 
omradet. 

Neimndens ettgarder for att forverkliga strategin 

Utbildningsnamndens och arbetsmarknadsnamndens inriktningsmfil 
3. Segregationen ska minska. 

Utmaning 
Namndens utmaningar är att framja en allsidig elevsammansattning i en miljo med 
segregerade bostadsomraden och fritt skolval. 

Neimndens strategier for att nd mdlet 
Systematiskt kvalitetsarbete och omfordelning av resurser: Namnden foljer upp och 
analyserar skillnader i resultat mellan skolor. Genom ett aktivt systematiskt kvalitetsarbete 
och modell for resursfordelning mojliggor namnden likvardiga forutsattningar mellan skolor. 
Malet är att alla skolor ska vara valfungerande och attraktiva val oavsett geografisk placering. 

Mangfald beaktas vid organisering av verksamheten: Flersprakiga barn ska ges 
mojligheter att utveckla bade det svenska spraket och sitt modersmal. Arbetet med modersmal 
Mom forskolan ska utvecklas. I de kommunala skoloma organiseras sâ att forstelarare finns i 
skolor dar behoven är storst. 

I den kommunala grundskolan ordnas forberedelseklasser i fler skolor. De nya 
forberedelseklasserna har organiserats i skolor som ligger i olika delar av staden for att framj a 
en allsidig elevsammansattning som stod for en god resultatutveckling. 

Fristaende huvudman uppmuntras att oppna platser och ges sted och information. 
Sprakintroduktionsprogram erbjuds i alla kommunala gymnasieskolor. For att minska 
snedrekryteringen till hogre utbildning har namnden ett samarbete med Uppsala universitet 
mangfaldsbyran ESMeralda (Elev-Student-Mangfald). Uppsala studentkar erbjuder laxstOd i 
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skolor i valda omraden och studentambassadorer besoker skoloma for att beratta om hur det 
är att lasa pa hogskola. 

Stiid och information for aktiva val: Pa uppdrag av namnden genomfor antagningsenheten 
riktade informationsinsatser i kommunens olika stadsdelar for att stOdja aktiva och 
valinformerade val av skola. Information om skolvalet ska finnas tillgangligt pa olika sprak. 

Neimndens àtärder for att förverkliga strate gin 
• Namndens dtgarder 

- 

Konsekvenser av fitgarderna Budget, sarskilda 
satsningar 

Ett aktivt systematiskt kvalitetsarbete och en 
socioekonomisk resursfordelning. 

En mer jamlik skola 

I den komnnunala grundskolan bereda platser 
for nyanlanda pa tier stallen. Forstelarare finns 
pa skolor dar behoven är storst. Anordna 
sprakintroduktionsprogram i alla kommunala 
gymnasieskolor. 

Framja en allsidig 
elevsammansattning som stod 
for en god resultatutveckling. 

Laxstod och integration ESMeralda Minskning av snedrekryteringen 
till hogre utbildning. 

455 tkr 

Uppfoljning av skolvalet Framja en allsidig 
elevsammansattning 

Utbildningsnamndens inriktningsmfil 
4. Alla barn och unga garanteras en trygg och larande miljo och elever med behov av 

stod ges mojlighet till tidiga insatser 

Utmaning 
Namndens utmaningar dr att fa till en god arbetsmiljo for elever pa alla skolor och att skapa 
battre forutsattningar for att tidigt upptacka och stotta barn i behov av sarskilt stod. En klar 
majoritet av elevema i grund- och gymnasieskolan kanner sig trygga i skolan, men det finns 
skolor dar elever inte upplever en kultur fri fran krankningar och trakasserier. 

Neimndens strategi for att nd medet 
Tidig uppfoljning och utvecklade samverkansformer mellan skolformer: Genom tidiga 
uppfoljningar av barns och elevers kunskapsutveckling samt medvetna atgarder, halkar inte 
nagon elev efter och darigenom minskar behoven av extra insatser i senare arskurser. 
Samverkansformer for bra overgangar frail fOrskola till gymnasieskola samt ett nara 
samarbete mellan skolformer utvecklas. 

Mindre barngrupper och undervisningsgrupper: Genom mindre barngrupper i forskolan 
och undervisningsgrupper i de lagre arskurserna okar forutsattningarna for arbetsro, trygghet 
och tidig upptackt av sarskilda behov. En kvalitativ forskola ger barnen verktyg for att verka i 
ett socialt sammanhang med respekt for varandra och lagger grunden for att motverka 
krankningar och trakasserier i skolan. For att mojliggora minskade barngrupper i forskolan 
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och mindre undervisningsgrupper i de lagre arskursema avser namnden ta del av riktade 
statliga medel. Darutover kompletteras den generella strukturersattningen med tillagg for 
elever i forskoleklass till och med arskurs 2 i de skolor som har de stOrsta utmaningama. 

Specialiserad kompetens och fly teknik for elever i behov av sarskilt stod: Grundskolor 
kan hos Konsultativt stod fâ sarskilt specialiststod i sitt arbete med elever i behov av sarskilt 
stod. Elever med funktionsnedsattningar ska ges det stod de behover for att lyckas i skolan. 

Regelbunden uppfoljning av arbetet mot diskriminering och krankande behandling: 
Uppfoljning av enheternas arbete med att framja likabehandling och att forebygga trakasserier och 
krankande behandling är en del av utbildningsnamndens systematiska kvalitetsarbete. UppfOljningen 
av verksamheten är sa langt mojligt konsuppdelad for att skillnader ska uppmarksammas och 
aterkopplas. Namnden har skapat en systematik for att sakerstalla att anmalningar om 
krankningar tas om hand, utreds och i forekommande fall atgardas. Tva ganger per ar 
redovisas och analyseras anmalningama samlat sa att skillnader mellan skolor eller andra 
mOnster kan identifieras. Aktuella anmalningar om krankande behandling anmals aven 
kontinuerligt till namnden. 

Aktivt jamstalldhetsarbete och insatser for iikad normkritik: Det är forskolans och 
skolans uppdrag att se till att alla barn och elever, oavsett Icon, etnicitet, trosuppfattning, 
sexuell laggning eller konsidentitet/konsuttryck ges forutsattningar att prova och utveckla sina 
formagor och intressen. Arbete med jamstalldhet har ett varde i sig utifran forskolans och 
skolans vardegrund och demokratiuppdrag men det är ocksa en forutsattning for att lyckas 
med kunskapsuppdraget. Utbildningsnamnden arbetar pa olika sat for att starka ett 
normkritiskt forhallningssatt och for jamstalldhetsintegrering. 

Mom ramen for Uppsala kommuns arbete med Europeiska deklarationen for jamstalldhet, 
CEMR, har en handlingsplan utarbetats for jamstalldhetsarbetet Mom utbildningsnamndens 
verksamhetsomraden. Planen utgar fran de artiklar i deklarationen som beror 
utbildningsomradet och aktiviteterna baseras pa verksamheternas behov. Handlingsplanen tar 
sin utgangspunkt i de nationella styrdokument som finns for forskola och skola, 
verksamhetemas behov och mojligheter att uppfylla malen i deklarationen. Namnden foljer 
arbetet med handlingsplanen genom att fà aterkoppling pa uppnadda resultat tva ganger per ar 
i samband med namndens halvarsbokslut. 

For att utveckla skolomas arbete med normkritik i syfte att skapa en miljo dar alla kan karma 
sig inkluderande, initieras pa kommunfullmaktiges uppdrag en hbtq-certifiering Mom den 
kommunala huvudmannens verksamheter. Certifieringen genomfors som en utbildningsinsats 
av RFSL - Riksforbundet for homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rattigheter. 

Ett partnerskap ska ingas med Tjejers Ratt I Samhallet (TRIS) i samverkan med andra 
namnder. mom detta delfinansierar namnden Ronj as simskola. Verksamheten syftar till att 
mojliggora for tjejer i skolaldern att kunna delta i simundervisning pa lika villkor och darmed 
klara malen i amnet idrott. 
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Neimndens dtgeirder for att forverkliga strategin 

Namndens atgarder 	 Konsekvenser av atgarderna 	Budget, sarskilda 
satsningar 

Minskade barngrupper i forskolan med stod av 
statsbidrag 

Barns behov identifieras och 
mots tidigt. Okade 
forutsattningar f6r trygghet och 
anknytning till andra barn och 
vuxna. 

8 400 tkr i egen regi 

Fler larare i lagstadiet med st6d av statsbidrag 	Elevers behov identifieras och 
	

36 853 tkr i egen regi 
mots tidigt. 

Tillgang till specialistkompetenser inom 	Grundskolor kan fa 
	

1 889 tkr 
konsultativt skid 	 specialiststod 

Uppfoljning av elevernas trygghet och skolmiljo 
	

Uppfoljning synliggor skillnader 
samt undervisningens kvalitet via enkater 	mellan skolor och klasser och 

identifierar utvecklingsomraden. 

lmplementering av ny struktur for uppfoljning av 
arbetet mot diskriminering och krankande 
behandling 

Uppfoljningen ger 
forutsattningar att identifiera 
skillnader och m6nster som 
paverkar likvardigheten for barn 
och elever. 

Handlingsplan for jamstalldhetsarbete 	 Storre medvetenhet om 
jamstalldhet och normkritik hos 
medarbetare 

Hbtq-certifiering 	 En miljo dar alla, oavsett sexuell 
	

200 tkr 
laggning eller 
kOnsidentitet/konsuttryck kanner 
sig inkluderade 

TRIS, delfinansiering av Ronjas simskola 	Fler elever blir simkunniga och 
	

350 tkr 
nar malen i idrott. 

Utbildningsnamndens inriktningsm5.1 
5. Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att skolan anpassas till deras behov. 

Utmaning 
Namndens utmaningar dr att skapa likvardighet mellan skolor avseende upplevd delaktighet, 
att anpassa studieutbud utifran elevernas preferenser, samt att stOdj a skolor att hitta bra former 
for delaktighet och inflytande pa skoloma. 

Neimndens strategi for att nd mdlet 

Kontinuerlig analys av upplevd delaktighet: Namndens uppfoljning visar att 82 procent av 
forskolornas fOraldrar anser att personalen i forskolan tar hansyn till barnens 5.sikter. I skolan 
har elevernas uppfattning om hur delaktiga de är under de senaste aren legat pa ungefar 
samma niva. Fler elever i mellanstadiet kanner sig dock delaktiga i skolan (knappt 9 av 10 
elever) an i hogstadiet och gymnasieskolan (drygt 7 av 10 elever). Uppfoljningen visar ocksa 
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att det finns stora skillnader mellan skolor. Det finns anledning att narmare analysera 
skillnadema och ocksa studera en eventuell samvariation i hur delaktiga elevema uppfattar att 
de är i planeringen och hur kunskapsresultaten ser ut pa skolan. 

Anpassa studieutbud och stodja delaktighet i val av utbildning: Elevema ska karma sig 
delaktiga i valet av utbildning utifran goda kunskaper om vilken utbildning som passar just 
dem. Eleverna ska uppmuntras att valja en gymnasial utbildning utifran egna onskemal och 
intressen och som leder till att studierna fullfoljs. 

For att mota elevers framforda onskemal om studieutbud erbjuds idrottsutbildningar i 
samarbete med Uppsala idrottsforbund samt mojlighet till internationellt utbyte i 
gymnasieskolan. Det internationella utbytet är ocksa ett sat att bredda 
samhallsengagemanget. Genom att delta i utbyten breddas elevens kunskap och forstaelse for 
andra delar av varlden. Ocksa en samordning mellan larlingsutbildningarna med battre 
valmojligheter ska ge forutsattningar att battre mota elevernas behov och onskemal. 
Kommunfullmaktige har uppdragit till namnden att ta fram mal for arbetet med att Oka 
attraktiviteten for yrkesutbildningama. 

Samarbete med Uppsalas elevkArer for att stodja delaktighet och elevdemokrati: 
Utbildningsnamnden har tecknat ett avtal med Uppsalas elevkarer for perioden 2015-17 dar 
roller och ansvar tydliggors. I samrad med Uppsalas elevkarer kommer namnden att ta fram 
strategier for huvudmannens arbete med fragor om delaktighet och elevdemokrati. 

Namndens dtgarder for att forverkliga strate gin 

Namndens atgarder Konsekvenser av atgarderna Budget, sarskilda • 
satsningar 

Analysera skillnader mellan skolor och eventuell 
samvariation mellan delaktighet i planering och 
kunskapsresultat. 

Analysen ger kunskap om 
goda exempel 

Genomlysning samt nya riktlinjer for studie- och 
yrkesvagledning 

Tydlig organisation for studio-
och yrkesvagledning stodjer 
elever att Ora underbyggda 
val utifran egna onskemal 

Erbjuda idrottsutbildningar via Uppsala 
idrottsforbund 

MOta elevernas onskernal om 
alternativ 

16 500 tkr 

Erbjuda mojlighet till internationellt utbyte for 
gymnasieelever 

Tillgodose elevernas behov av 
individuella onskemal samt 
bredda forstaelsen for andra 
samhallen 

1 500 tkr 

Samordning av gymnasiala larlingsutbildningar Mota elevernas onskemal om 
alternativ 

900 tkr 

Att i samverkan med Uppsala elevkarer ta fram 
strategier for huvudmannens arbete for att Oka 
elevernas delaktighet 

Mojligheter for elever att vara 
delaktiga i huvudmannens 
strategiska arbete 

705 tkr 



Namndens &Order 	 Konsekvenser av atgarderna 

I det systematiska kvalitetsarbetet identifiera, analysera och 
	

Uppfoljning synliggor skillnader och 
utveckla fritidshemmens arbete ur ett likvardighetsperspektiv. 	ger underlag for bedomning av vilka 
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Utbildningsnamndens inriktningsmal 
6. Fritidshemmen ska uppvaga skillnader i elevernas forutsattningar att tillgodogOra sig 

utbildning genom att stimulera deras utveckling och larande samt erbjuda dem en 
meningsfull fritid och rekreation i en trygg miljo. 

Utmaning 
Den nya skollagen ger ett forstarkt larandeuppdrag till fritidshemmen, jamsides med 
uppdraget att stodja barnets identitetsutveckling och att mojliggora en meningsfull fritid for 
barnet. Det behovs en god samverkan mellan fritidshemmet, forskoleklassen, skolan och 
hemmet for att skapa ett helhetsperspektiv pa elevens utveckling, larande och utbildning. 
Namndens utmaningar ligger i att fortsatt sakerstalla kvalitet i fritidshemmens verksamheter 
utiffan en okning av fritidsgruppemas storlek de senaste ken och utifran svarigheter att 
rekrytera utbildade fritidspedagoger. 

Neimndens strategi for att ná ma' let 
Synliggiira fritidshemmens utvecklingsomraden i det systematiska kvalitetsarbetet: 
Utbildningsnamnden avser att identifiera och synliggora fritidshemmens utvecklingsomraden 
i det systematiska kvalitetsarbetet. En regelbunden uppfoljning och utvardering av 
verksamhetens kvalitet i relation till malen bildar ett underlag for att bedoma behov av 
utvecklingsatgarder samt om resurser fordelas andamalsenligt. I enkatundersokningen som 
arligen genomfors framkommer att elever i hog utstrackning tycker att de far hjalp om de 
behOver det (95 procent positiva svar) och att de lar sig saker de har nytta av (84 procent 
positiva svar). Uppfoljningen visar ocksa att elevema i hog utstrackning tycker att de blir 
lyssnade pa och att det marks att alla har lika varde. Enkatresultaten har generellt legat pa en 
stabil niva de senaste aren med en svagt uppatgaende tendens. Det finns dock stora skillnader 
i resultaten mellan olika fritidshem som det finns anledning att ytterligare belysa och 
analysera. 

Genomfora eventuella kvalitetshojande &garden Regeringen utlyser statsbidrag for att 
starka kvaliteten i fritidshemmen. Namnden avser analysera mojligheten att soka statsbidrag 
for de kommande aren. 

Utiikat erbjudande om plats i fritidshem 
Utbildningsnamnden erbjuder plats i fritidshem till samtliga barn oavsett om foraldrarna 
arbetar eller studerar eller om det finns andra sarskilda skal. Detta är en utokning jamfort med 
skollagens krav att erbjudas plats i den omfattning som behovs med hansyn till foraldrarnas 
forvarvsarbete eller studier. 

Neimndens dtgeirder for att forverkliga strategin 
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atgarder som behover vidtas 

Analysera mojligheterna att sOka statsbidrag 
	 MOjlighet till starkt kompetens i 

fritidshemmen 

Utiikat erbjudande om plats i fritidshem 
	 Fier barn far tillgang till den 

pedagogiska verksamhet som 
fritidshemmet erbjuder. 

Utbildningsnamndens inriktningsmM 
7. okad likvardighet ska uppnas genom att lagstanivan for elevernas kunskapsresultat i 

Uppsalas skolor hojs. 

Utmaning 
Ett av namndens viktigaste uppdrag är att utjamna skillnader i elevernas forutsattningar att 
tillgodogora sig utbildningen. Det finns stora skillnader i resultat mellan Uppsala kommuns 
skolor liksom skillnader i resultat beroende pa elevernas bakgrund. Elever vars fOraldrar har 
som hogst gymnasieutbildning eller utlandsk bakgrund nar inte i lika stor utstrackning 
godkant i alla amnen som elever vars foraldrar har en hOgre utbildning eller svensk bakgrund. 
Skillnaderna finns trots att alla elever är fodda i Sverige och har genomgatt grundskolan, samt 
haft tillgang till forskola och forskoleklass. 

Namndens strategi for att na malet 

Kontinuerlig analys av skillnader och likheter i resultat: I namndens systematiska 
kvalitetsarbete laggs sarskilt fokus pa att folj a utvecklingen nar det galler skillnader och 
likheter i resultat mellan olika skolor. 

Omfordelning av resurser: Namnden har nyligen utvecklat en ny socioekonomisk 
strukturersattning for att fordela resurser efter barnens och elevernas olika forutsattningar och 
behov. Syftet dr att bidra till okad likvardighet. 

Regelbunden uppfoljning av strukturersattningens utfall: Namnden sakerstaller att 
strukturersattningen bidrar till avsedd effekt genom att kontinuerligt folj a hur skolorna 
anvander resursema och i vilken utstrackning de bidrar till att utjamna elevernas resultat 
mellan skolor. 

Alingfald beaktas vid organisering av verksamheten: 'nom den kommunala grundskolan 
utekas antalet skolor som erbjuder forberedelseklasser. De nya forberedelseklasserna har 
organiserats i skolor som ligger i olika delar av staden for att framja en allsidig 
elevsammansattning som stod for en god resultatutveckling. mom alla kommunala 
gymnasieskolor erbjuds introduktionsprogrammet Sprakintroduktion (SPRINT) 

Likvardig tillgfing till utbildad och kvalificerad personal: Alla barn och elever i Uppsala 
kommun har rat att ga i bra forskolor och skolor. Barn, elever och foraldrar ska kunna mOta 



I det systematiska kvalitetsarbetet identifiera, 
analysera och identifiera utvecklingsomraden for 
verksamheterna ur ett likvardighetsperspektiv. 

Minska skillnaderna mellan 
elevgrupper. 

Socioekonomisk strukturersattning for alla 
skolformer. 

Folja upp strukturersattningen, vilka atgarder som 
vidtagits vid enheterna och hur dessa har bidragit 
till okad maluppfyllelse. 

Organisera for en allsidig elevsammansattning for 
att framja en god resultatutveckling. 

Soka statliga medel for kompetensutveckling for 
personal i forskola och skola 

Utveckla arbetet med modersmal inom forskolan 

Utjamna skillnader i elevernas 
forutsattningar att ná malen. 

ldentifiera enheternas atgarder 
och dess bidrag till okad 
maluppfyllelse och en likvardig 
forskola och skola. 

Hoja lagstanivan vad galler 
elevernas resultat. 

Floja lagstanivan vad galler 
elevernas resultat. 

Svenska och modersmal 
anvands i dagliga aktiviteter 

Ca 300 000 tkr 

Se mal am trygg och 
larande miljo 

24 980 tkr 

Nanindens atgarder 	 Konsekvenser av fitgarderna Budget, sarskilda 
satsningar 
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en verksamhet av hog kvalitet oavsett vilken forskola eller skola de tillhor. Ett av namndens 
uppdrag är att minska snedfordelningen vad galler anstallda forskollarare i syfte att alla barn 
ska ha tillgang till pedagogisk verksamhet under ledning av forskollarare vane dag. 
Flersprakiga barn ska ges mojligheter att utveckla bade det svenska spraket och sitt 
modersmal. Arbetet med modersmal inom forskolan ska utvecklas. I de kommunala skolorna 
organiseras sa att forstelarare finns i skolor dar behoven dr storst. 

Neimndens &Order for att forverkliga strategin 

Utbildningsnanindens inriktningsmal enligt eget beslut 
8. Ekonomi i balans 

Utmaningar 
En ekonomi i balans och som an langsiktigt hallbar an avgorande fOr att fortsatt kunna 
realisera namndens aktiviteter och sarskilda satsningar. Utmaningarna for namnden an att 
inom ekonomiska ramar minska barngruppemas storlek i forskolan, sakerstalla tidiga insatser 
i grundskolan, ha legitimerad och behorig personal, skapa volymreserver och samtidigt 
mojliggora hojda lararloner. Darutover ska namnden for att mota behovet av fler forskole- och 
grundskolor utoka lokalkapaciteten med bibehallen eller lagre lokalkostnad/bam och elev. 

Neimndens strategi for att nc medet 

Folja verkstallighet av (atgarder for att mojliggiira ekonomi i balans i den kommunala 
gymnasieskolan: Den 22 april 2015 fattade namnden beslut om atgarder for att mojliggora en 
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ekonomi i balans for den kommunala gymnasieskolan. Namnden foljer kontinuerligt arbetet 
med verkstallighet. 

Genomlysning av tidigare politiska satsningar och utokade kostnader per skofform: 
Namnden genomlyser effektema av tidigare politiska satsningar och i vilken man de bidrar till 
att uppfylla faststallda mal for verksamhetema, samt genomlyser verksamheter som 
overskrider faststalld budget. Omprioriteringar inom ram gars for att sakerstalla resurser till 
prioriterade aktiviteter. Atgarder satts in kontinuerligt for att motverka kostnadsdrivande 
effekter. 

Bevaka och folja upp aktiviteter for att sakerstalla bibehallen eller lagre 
lokalkostnad/barn och elev: Pa eget initiativ och i samverkan med andra berorda namnder 
och forvaltningar genomfors aktiviteter for att halla nere lokalkostnader i verksamheten. 

Aktiviteter for att sakerstalla ekonomi i balans for politisk verksamhet: Namnden ser 
Over kostnadema for politisk verksamhet och vidtar atgarder for att sakerstalla ekonomi i 
balans. 

Neimndens dtgeirder for att forverkliga strate gin 

Namndens atgarder Konsekvenser av atgarderna 

PA systemniva halla en volymreserv eftersom normala 
volymforandringar ska rymmas inom budget 

Ekonomi i balans forutom eventuellt annu 
inte kant flyktingmottagande 

Verkstallighet av namndbeslut f6r ekonomi i balans inom 
gymnasieskola, egen regi 

Ekonomi i balans 2018 

Genomlysning av ovriga kostnader ldentifiera eventuella mojligheter till 
sankta kostnader 

Manatligen folja ekonomin for egen regi alla skolformer ldentifiera eventuella behov av Atgarder 

Soka statsbidrag for nyanlanda Starka namndens budget med statliga 
ekonomiska bidrag 

Genomlysning skolskjutsreglementet Eventuellt nytt reglemente och sankta 
kostnader 

Genomlysning av satsningar som overtagits av tidigare namnder Optimera resursanvandning 

Genomlysning av ferieskolor Ferieskola inom budgetram 

lmplementering av nya generella lokalprogram for respektive 
skolform 

Lokalkostnad per barn och elev ska inte 
Oka vid om- eller nybyggnation 

Beredning av strategiskt lokalprogram Lokalkostnad per barn och elev ska inte 
oka vid om- eller nybyggnation 

Strategisk lokalplanering grundskolan MOjliggora att Rade volymer i 
grundskolan inte driver kraftigt okade 
lokalkostnader 

Genomlysning av politisk verksamhet Ekonomi i balans 
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Kommungemensamt inriktningsmM 
9. 	Skillnader i levnadsvillkor for kommunens invanare jamnas ut. 

Utmaning 
Utbildningsnamnden har vid sidan av sitt langsiktiga utbildningsuppdrag begransade verktyg 
fOr att utjamna skillnader i levnadsvillkor for kommunens invanare. Daremot har namnden en 
viktig roll att fylla i att hantera och mota barn som lever i ekonomisk utsatthet. Enligt Uppsala 
kommuns publicerade rapport "Ekonomiskt utsatta barn i Uppsala kommun — resurser och 
behov " lever drygt 10 procent av bamen i Uppsala kommun i ekonomisk utsatthet. Av 
rapporten framgar det att skolomas beredskap for att hantera ekonomisk utsatthet bland barn 
och unga tycks variera bland annat utifran hur skolomradets socioekonomiska profil ser ut. H 
svarar att de har en policy eller handlingsplan for att hantera ekonomisk utsatthet. En slutsats i 
rapporten är att situationen skulle kunna motivera mer overgripande riktlinjer om ekonomisk 
utsatthet bland barn och unga i forskola och skola. 

Namndens strategier for att nà mdlet 
Verka for att barn och elever i forskola och skola oavsett socioekonomisk bakgrund kan 
delta i skolans aktiviteter: For att mota sociala och ekonomiska skillnader i barns och 
elevers livsvillkor har kommunfullm&tige uppdragit till namnden att ta fram en gemensam 
policy for avgiftsfri skola for samtliga skolformer. Fran och med hostterminen det ar ett barn 
fyller tre ár ska barnet erbjudas avgiftsfri forskola under minst 525 timmar om aret. Avgiften 
far da bara avse den del som overstiger dessa timmar. 

Grundskolan och gymnasieskolan ska vara avgiftsfri undantaget obetydliga kostnader enligt 
skollagen. Huvudmannen far dock besluta att gymnasieskolans elever ska hAlla sig med 
enstaka egna hjalpmedel. Skolornas tolkning av obetydliga kostnader varierar. Namnden 
avser dad& ta fram en policy for avgiftsfri forskola och skola. 

Neimndens &Order for att forverkliga strategin  
Namndens atgarder 	 Konsekvenser av fitgarderna Budget, sfirskilda 

satsningar 

Kunskapsseminarium i samverkan med den 
	

Okad kunskap om barn som 
ideella foreningen barnombudsmannen. 	lever i ekonomisk utsatthet 

Framtagande och implementering av policy for 	Avgiftsfri skola 
avgiftsfri skola. 
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Komrnungemensamt inriktningsmal 
10. Det forebyggande arbetet och tidiga insatser utvecklas inom kommunens alla 

verksamheter. 

Utmaning 
En fungerande skolgang är en viktig skyddsfaktor for att undvika utanferskap senare i livet. 
Namnden behOver skapa forutsattningar for att tidigt upptacka och stetta barn i behov av stod. 
Personalens kunskap i forskolan och i de tidiga skolaren om barns behov och fysiska, 
motoriska, sociala och kanslomassiga utveckling believer uppmarksammas och tas tillvara for 
att pa ett systematiskt sat identifiera avvikelser. 

Namndens strategi for att na malet 
Forebyggande insatser for barn i forskolealdern: Namnden utarbetar en sammanhallen 
strategi for forebyggande insatser for barn i forskolaldern, vilket inkluderar forstarkning av 
foraldraradgivning och de oppna forskolorna. 

Resursenheter som stod far barns och elevers utveckling: Resursenheterna behovs som 
sted till barn som ar i behov av sarskilt sted i forskolan och till elever som believer sarskilt 
sted i grundskolan. For barnen och elevema som believer utbildning i sarskilda 
utbildningsgrupper tas hansyn till barnets och elevens specifika behov av sted och till deras 
forutsattningar for en god utveckling. 

Tydligare ansvarsfordelning mellan kommunen och landstinget: Ferskolor och skolor har 
ett stort ansvar att meta elever med olika funktionsnedsattningar. Utbildningsnamnden har 
tagit fram riktlinjer for arbetsgangen gallande barn/elever med koncentrations- och 
uppmarksamhetsstorningar i forskola och skola och deras vardnadshavare. Riktlinjema 
fortydligar samarbetet och ansvarsfordelningen mellan kommunen och landstinget vilket okar 
majligheten till forebyggande stod for malgruppen. 

Placerade barns raft till en god utbildning: En foresats är att sa langt det dr majligt arbeta 
med kommunens elever pa hemmaplan Mom de egna verksamhetema. 'bland är det 
nodvandigt med extema placeringar i familjehem och dá maste det sakerstallas att elevernas 
rat till utbildning tillgodoses. I\Tar elever av olika anledningar placeras akut eller pa utredning 
i utredningshem ar det viktigt att de i vardagen ges majlighet till en god skolgang. 

Sarskilda insatser far att motverka avhopp under studietiden: Forra lasaret avbrot cirka 
350 elever sina gymnasiestudier. Det är angelaget att avhopp fran gymnasieskolan forebyggs. 
Elever som avbryter sina gymnasiestudier ska snabbt kunna komma tillbaka och lasa fardigt 
sin utbildning vid ett nationellt program. Skoloma ges said i att utveckla sina arbetssatt for att 
Oka narvaron sâ att farre elever overvager avhopp och eleverna som overvager avhopp 
believer individuellt sted. 

Analysera majligheterna att genomfora sociala investeringar inom namndens 
ansvarsomrade: Kommunstyrelsen har fattat beslut om riktlinjer for sociala investeringar. 
Sociala investeringar ska majliggera for forbattringsarbete genom metodprovning (prova nya 
metoder), metodutveckling (utveckla befintliga metoder) eller social innovation (skapa nya 
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arbetssatt). Det handlar om att forbattra invanares halsa eller valfard samt skapa ett mer 
effektivt resursutnyttjande inom och mellan tidsperioder. Namnden avser att analysera 
mojligheterna att genomfora sociala investeringar inom namndens ansvarsomraden. 

Namndens dtgeirder for att forverkliga strategin 

Namndens &Order Konsekvenser av atgardema Budget, sarskilda 
satsningar 

Forebyggande insatser i forskolan Starker barns forutsattningar 
till larande 

2 800 tkr 

Resursavdelningar i forskola Stod for barns utveckling 14 543 tkr 

Resurseneheter i grundskola Stod for elevers utveckling 28 963 tkr 

Samordning kring barn med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsattning 

Battre skolsituation for aktuell 
elevgrupp 

Samverkan kring familjehemsplacerade barn Battre skolsituation for aktuell 
elevgrupp 

1 900 tkr 

Skolgang utredningshem for grund- och 
gymnasieelever 

Battre skolsituation for aktuell 
elevgrupp 

1 830 tkr 

Avbrottsmottagning for avhoppade 
gymnasieeleverelever 

Farre avhopp fran 
gymnasieskolan 

4 000 tkr 

Analysera mojligheten att ansoka om medel fran 
komnnunens avsatta resurser for sociala 
investeringar. 

Stod f6r barns och elevers 
utveckling 

Komrnungemensamt inriktningsmal 
11. Uppsala kommun ska vara en av landets basta landsbygdskommuner. 

Utmaning 
Att skolor ligger utanfor tatorten innebar svdrigheter att samordna verksamheter med andra 
skolor och kan innebara svarighet att rekrytera behoriga larare som kan undervisa i olika 
amnen. For att halla en god kvalitet pa utbildningen behovs det aven ett tillrackligt stort 
elevunderlag. Skoloma behover halla en god kvalitet och vara attraktiva, sa att eleverna i 
naromradet valjer skolan pa landsbygden och inte en skola i tatorten, &á skolorna har sma 
mojligheter att rekrytera elever fran andra omraden. 

Neimndens strategi for att nà mc'det 
Sarskilt said till smfi och medelstora landsbygdsskolor: Nth-lindens nuvarande ersattning 
omfattar sma grundskolor pa landsbygden. Namnden kompletterar inf.& 2016 med ersattning 
aven till en del av de nagot stone skolorna pa landsbygden eftersom de liksom de sma 
skolorna har mer kostsamma losningar. FOr att raknas som en skola pa landsbygden ska 
skolan vara belagen utanfor Uppsala och Storvreta tatort och vara den enda skolan i often. For 
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att raknas som en liten skola pa landsbygden tillkommer kriteriet att skolan ska ha farm an 
100 elever totalt eller farre an 20 elever i genomsnitt per arskurs. 

Kompetensforsorjning pedagogisk personal: Att skolorna ligger utanfOr tatorten forsvarar 
samordning vilket innebar att en strategi for att rekrytera behoriga larare som kan undervisa i 
olika amnen är ett viktigt instrument att halla en hog kvalitet. 

Namndens atgarder for att forverkliga strategin 

Narrindens atgarder 
	 Konsekvenser av atgarderna 

	Budget, sfirskilda 
satsningar 

 

Satsning pa landsbygdsskolor 	 Strukturersattningen sanks med 
motsvarande belopp nar stod till 
de storre landsbygdsskolorna 
infors. 

16 631 tkr 

Rekryteringsstrategi for att fa behoriga larare 	Forbattring av elevernas 
kunskapsresultat 

 

Kornmungemensamt inriktningsmal 
12. Uppsala kommun ger forutsattningar for en god halsa for hela befolkningen. 

Utmaning 
Att lamna grundskolan med godkanda betyg och gymnasieskolan med examen är en 
avgorande grund for att fa ett bra vuxenliv med god halsa. Att utjamna skillnader i elevernas 
forutsattningar att tillgodogora sig utbildningen är darmed den viktigaste utmaningen i 
namndens arbete for att framja en god halsa. Det forebyggande och halsoframjande arbetet i 
forskolor och skolor har stor betydelse for att mota den okande psykiska ohalsan. Unga 
kvinnor r sarskilt drabbade och manga upplever angslan, oro eller hugest. 

Neimndens strategi for att n ma° let 
Sakerstalla fungerande samverkan mellan landstinget och kommunen: En fungerande 
samverkan mellan landstinget och kommunen är viktig for att barn och elever ska fà det stod 
de behover for att klara skolgangen. Utbildningsnamnden medverkar i Projektet 
Narvardssamverkan mellan Uppsala kommun och landstinget som syftar till att starka 
samverkan runt barn och ungdomar med exempelvis sammansatt psykiatrisk och social 
beteendeproblematik. En politisk styrgrupp samt en projektgrupp med representanter fran de 
bada huvudmannen har bildats for att bl.a. framj a den psykiska halsan genom forebyggande 
arbete och tidiga insatser dar alla aktorer hos kommun och landsting gor sin del. 
Projektgruppen ska ocksa ta fram ett forslag till modell for hur samverkan ska formas i 
praktiken. 

Fiirebyggande arbete mot rnissbruk: Utbildningsnamnden har sedan flera ar ett avtal med 
socialnamnden/ungdomsteamet om alkohol- och drogforebyggande insatser till grund- och 
gymnasieelever. Uppdraget innebar att arbeta med alkohol- och drogforebyggande arbete 
genom att identifiera och hjalpa ungdomar dar misstanke finns om alkohol- och 
drogmissbruk. Malgruppen for Ungdomsteamets arbete är ungdomar som befinner sig i 
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riskzonen for missbruk eller annat destruktivt beteende. Ungdomar och/eller foraldrar kan 
sj diva kontakta Ungdomsteamet och fá radgivning och hjalp. All kontakt med 
Ungdomsteamet och den ovriga verksamheten hos Ungdomscentrum är kostnadsfri. Finns oro 
fran skolan om missbruk av alkohol eller narkotika hos en elev kan Ungdomsteamet erbjuda 
ungdomar och foraldrar rad och stodsamtal. Mojlighet finns aven for ungdomar att lamna 
overvakade urinprover for droganalyser. 

Neimndens dtgarder for att forverkliga strategin 

 

Namndens atgarder 	 Konsekvenser av atgarderna 	Budget, sarskilda 
satsningar 

 

   

 

Narvardssamverkan med landstinget 
	

Battre stod till barn och 
ungdomar med sammansatt 
psykiatrisk och social 
beteendeproblematik 

 

 

Avtal med Ungdomsteamet om 	 Minska risken att ungdomar 	1 950 tkr 
drogforebyggande arbete 	 hamnar i missbruk 

 

Kornmungemensarnma inriktningsmal 
13. Uppsala kommun mojliggor for ett okat utbud av bostader och arbetstillfallen. 
14. Uppsala kommun är attraktiv for nyetableringar och foretag. 

Neimndens strategi for att nd mdlet 
Utbildningsnamnden berOrs inte direkt av malen men har en viktig roll fOr att framj a 
sysselsattning genom att till exempel erbjuda en flexibel forskola och omsorg. 

Flexibel forskola och omsorg: Att foraldrar ska kunna Minna sina barn till en 
forskoleverksamhet av hog kvalitet är en bas for Uppsalas arbetstillfallen och tillvaxt. For att 
mota de behov som yrkesarbetande smabarnsforaldrar har erbjuds familjer extra 
oppethallande i de stOrre forskoloma. Forskolor som har minst 60 barn inskrivna ska alltid 
halla oppet inom ramtiden kl. 06.30-18.30 om foraldrar har behov av detta. Det finns aven 
mojlighet for mindre forskolor som onskar tillmotes0 foraldrars behov av oppettider utover 
10 timmar per dag att Ora detta och fa den extra ersattning som utgar. 

Omsorg erbjuds ocksa under tid cla forskola eller fritidshem inte erbjuds. Fern forskolor 
erbjuder omsorg till forskolebarn och skolbam kvall, natt och helg. 

Stodjande aktiviteter for ung foretagsamhet: Genom ett avtal om partnerskap viii 
utbildningsnamnden och Ung foretagsamhet i Uppsala Ian tillsammans ge fler elever 
mojlighet att pa sikt att mOta larmiljoer dar de kan utveckla egenskaper sâ som kreativitet, 
nyfikenhet, lust till larande, samarbete och mod. mom ramen for avtalet erbjuder Ung 
fOretagsamhet bl a utbildning och handledning till larare. 
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Neimndens dtgeirder for att forverkliga strategin 

Namndens atgarder Konsekvenser av atgarderna Budget, sfirskilda 
satsningar 

Utokade oppettider i forskolan Tillmotesgar behov hos 
vardnadshavare med 
oregelbundna arbetstider 

7 297 tkr 

Omsorg under tid cla forskola eller fritidshem inte 
erbjuds 

Tillmotesgar behov hos 
vardnadshavare med 
oregelbundna arbetstider 

6 760 tkr 

Avtal om partnerskap med Ung foretagsamhet i 
Uppsala Ian 

Fler elever stimuleras att 
utveckla egenskaper som 
framjar entreprenorskap 

200 tkr 

Kommungemensamt inriktningsmal 
15. Uppsala kommun är i framkant i miljo- och klimatomstallningen. Utslappen av 

vaxthusgaser minskar totalt sett, miljonahlen uppfylls och htgarder vidtas for 
anpassning efter fOrandrat klimat. 

Utmaning 
Namndens utmaningar ligger i att framj a en verksamhet med mindre klimatphverkan och som 
minskar risken for exponering av halsovhdliga amnen shsom kemikalier. 

Neimndens strategi for att nà medet 
Minskat matavfall i skolrestaurangerna: Att minska matsvinnet i skolrestauranger är en 
viktig insats for att minska klimatpaverkan. Under verksamhetshret kommer namnden att 
genomfora aktiviteter enligt beslutad avfallsplan. 

Framjande av energieffektiva skolor: Namnden ansvarar for att folja upp att renovering och 
nybyggnation av skolor genomfors sh att energieffektiva losningar mojliggors ph ett 
ekonomiskt sat. 

Uppfoljning av giftfri forskola: Barn- och ungdomsnamnden beslutade 2014 att genomfora 
ett antal &Order i syfte att erbjuda barn forskolor som är fria frail miljogifter. Exempel ph 
&Order är utbildning for personal i forskola samt inventering och utsortering av losa 
inventarier och material. Utbildningsnamnden avser att folj a upp arbetet 2016 och dâ bedoma 
hur arbetet ska ga. vidare. 

Deltagande i det koim-nungemensamma arbetet for att nâ mfilet om 100 procent 
ekologisk mat fir 2023: Att servera ekologisk mat vid skolmMtiderna r ett sat att framja 
halsosamma maltider for barn och unga, men är ocksh angelaget utiffan malet att minska 
klimatphverkan. 



24 (55) 

Kunskapsutveckling kring hallbar utveckling: En central insats for miljo- och 
klimatomstallningen dr att fler barn och unga blir medvetna om utmaningarna och ges 
kunskap och verktyg for att aktivt framja en hallbar utveckling. Utbildningsnamnden stodjer 
larande for hallbar utveckling genom medverkan i Kompetenscentrum Uppsala larande for 
Skola for hallbar utveckling (KUPP). 

Namndens dtgarder for att forverkliga strategin 

Namndens &Order Konsekvenser av fitgarderna Budget, sarskilda 
satsningar 

Avfallspris samt information- och 
utbildningsinsatser till skolor 

Minskat svinn och okad 
medvetenhet om hallbar 
utveckling 

Uppfoljning, energieffektiva kommunala skolor Minskad energif6rbrukning 

Uppfoljning av atgarder for giftfri forskola Underlag ges for att bedoma 
hur arbetet ska ga vidare 

En dialog initieras med kost och restaurang om 
hur avtalet for skolmaltider ska bidra till 100 
procent ekologisk mat pa sikt. 

100 procent ekologiska 
livsmedel till ar 2023. 

Medverkar i Kompetenscentrum Uppsala larande 
for Skola f6r hallbar utveckling (KUPP) 

Okad miljomedvetenhet bland 
elever 

500 tkr 

Kommungemensamt inriktningsmal 
16. Tillganglighetsskapande atgarder i kommunens bostadsomraden minskar behovet av 

sarskilda boendeformer. 

Malet är inte relevant for utbildningsnamnden. Namnden arbetar med tillganglighetsskapande 
atgarder i skolan genom lokalstrategiskt program. Lokaler anpassas for de krav som finns. 

Kommungemensamt inriktningsmal 
17. Heltid ska vara en rattighet och deltid en mojlighet for kommunens medarbetare, 

samtidigt som delade turer motverkas i verksamheten. 

Utmaning 
For att kunna ge barn och elever en god utbildning är det vasentligt att det i de olika delarna 
av verksamheten finns medarbetare med specifik kompetens. Det efterstravas alltid en 
samordning for att skapa heltidstjanster men det är bade en organisatorisk och en ekonomisk 
utmaning att kombinera denna samordning med kravet pa att det finns medarbetare med raft 
kompetens, behorighet och legitimation. 



Namndens atgarder Konsekvenser av atgarderna 

 

Kartlaggning av forekomst av deltidstjanster per 	 Nulage identifieras 
skolform/yrkesgrupp 
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Neimndens strategi for att 
Skapa en nulagesbild: Arbetet kring rat till heltid har framfor allt varit en aktualiserad 
diskussion inom yard- och omsorgsomradet. Utbildningsnamnden behover fa en battre bild av 
omfattningen av deltidstjanster inom namndens ansvarsomrade. 

Niimndens dtgarder for att forverkliga strategin 

Kommungemensamt inriktningsmal 
18. Uppsala kommun erbjuder attraktiva mojligheter och villkor som star sig väl i 

konkurrensen jamfort med andra arbetsgivare. 

Utmaning 
Kombinationen pensionsavgangar och brist pa utbildade fOrskollarare och vissa larargrupper 
ar ett dilemma i Uppsala precis som i hela riket. Utbildningsnamnden ser det som en 
utmaning att mojliggora hOjda loner och erbjuda en god arbetsmiljo där forskollararnas och 
lararnas upplevelse av hog arbetsbelastning minskar, samtidigt som krav finns pa 
effektiviseringar i verksamheten. 

Niimndens strategi for att nà metlet 
Strategi for rekrytering och kompetensforsorjning: For att utveckla former for rekrytering 
och kompetensforsorjning och mota konsekvenserna av kravet pa lararlegitimation tas en 
strategi for kompetensforsOrjning fram. Namnden foljer detta arbete som handlar om 
rekrytering av legitimerade och behoriga larare i forhallande till de behov som uppstar vid 
pensionsavgangar och utokning av verksamheten med mottagandet av nyanlanda barn. 
Arbetet avser ocksa tillgangen till skolledare. Genom samarbete med lararutbildningen pa 
Uppsala universitet sa tar forskolor och skolor emotl5rarstudenter, vilket ger skolor och 
forskolor mojlighet att skapa intresse for arbete i Uppsala kommun. Namnden foljer ocksa det 
arbete med ett "snabbspar" for nyanlanda larare som arbetsgivare och fackliga parter pa 
nationell niva har paborj at. 

Erbjuda karriartjanster: Uppsala kommun har genom statliga medel mojliggjort 
karriartjanster som forstelarare och lektorer. Satsningen fort& under 2016. 

Utyecklingsmojligheter: Narheten till universitetet kan erbjuda attraktiva mojligheter att 
utveckla ett vetenskapligt forhallningssatt i arbetet. Samarbetet mellan universitetet och lanets 
kommuner, "Forum for samverkan" ar en sadan mojlighet. I utvecklingsgrupperna samverkar 
larare fran universitetet med larare i kommunema i syfte att skapa verktyg for ett 
vetenskapligt forhallningssatt i undervisningen. Namndens deltagande i nationella satsningar 
for att hoja undervisningens kvalitet, t.ex. matematiklyftet och laslyftet, ger medarbetare 
mojligheter till kompetensutveckling. 
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Atgardsplaner, forskollarares och larares arbetsbelastning: En god arbetsmiljo ar viktig 
for att behalla och rekrytera medarbetare. Det pagar ett arbete med atgardsplaner for att 
minska forskollararnas och laramas upplevelse av hog arbetsbelastning. Arbetet sker i samfad 
med de fackliga organisationerna. 

Aktiv lonepolitik: Det finns de kommande aren ett stort rekryteringsbehov av behoriga 
forskollarare och larare. For att starka lararyrkets status och attraktivitet avser namnden att 
fullfolj a det lonepolitiska stallningstagandet om att medellonen for gruppen forskollarare, 
fritidspedagoger och larare inom grund- och gymnasieskolan ska ha okat med minst 
5 000 kr under perioden 2012-2016. Namnden analyserar vidare mojlighetema att ta del av 
statens lararlonesatsning. 

Neimndens c7tgeirder for att forverkliga strategin 

Nat-lindens atgarder Konsekvenser av atgardema Budget, sarskilda 
satsningar 

Rekryteringsstrategi Underlattar rekrytering 

Verksamhetsforlagd utbildning (VFU) Underlattar rekrytering 1 410 tkr 

Statsbid rag f6r fOrstelarare Medarbetare ges mojlighet till 
karriarvag 

Samarbete med universitetet "Forum for 
samverkan" 

Kompetensutveckling erbjuds 
medarbetare 

Se mat om 
utbildningsresultat 

Deltagande i statliga utvecklingssatsningar for 
forskola och skola 

Kompetensutveckling erbjuds 
medarbetare 

Forandras under aret 

Atgardsplaner arbetsbelastning God arbetsmiljo 

Statlig lararlonesatsning H6jda lararloner 1 500 mkr riket 2016 

Lonepolitiskt stallningstagande H6jda lararloner 53 000 tkr 

Kommungemensamt inriktningsmal 
19. Medarbetare har fOrutsattningar att na Overenskommen prestation och engagera sig 

aktivt i verksamhetens utveckling. Utvecklingsvagar är kanda och kommunicerade. 

Utmaning 
For att vidmakthalla kvalitet och kapacitet inom givna ekonomiska ramar kommer det bli alit 
viktigare att ta tillvara all den kompetens och kapacitet som kommunens medarbetare besitter. 

Namndens strategi for att na mcClet 
Medarbetares mojlighet att delta i utvecklingsarbete: Arbetsgivaransvaret inom namndens 
ansvarsomrade bars av kommunstyrelsen. Nananden har dock overgripande ansvar for att det 
sker en systematisk uppfoljning och utveckling av verksamhetens kvalitet och att 
medarbetarnas kompetens tas till vara i detta arbete. Namnden hailer pa att ta fram 
gemensamma ramar for detta systematiska kvalitetsarbete i alla skolformer. 
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mom ramen for bl.a. samverkansavtalet halls arbetsplatstraffar och medarbetarsamtal dar det 
bade finns mojlighet att bidra till verksamhetens utveckling och att fa aterkoppling pa sitt 
arbete. Medarbetarundersokningen 2016 kommer ocksa att ge medarbetare mojlighet att 
uttrycka hur man ser pa mojligheten att vara delaktig i verksamutveckling och hur man ser pa 
sin arbetssituation. 

Neimndens atgarder for att forverkliga strategin 

Namndens atgarder 
	 Konsekvenser av atgarderna 

Utveckling av ramar for systematiskt kvalitetsarbete 	 Medarbetare delaktiga i verksamhetens 
utveckling 

Uppdrag 
Kommunfullmaktiges uppdrag i Mal och budget 

Uppdrag till namnden 
i Mal och budget 

Namndens atgarder f6r att 
genomfora uppdraget 

Konsekvenser av atgarderna 

Initiera HBTQ-certifiering av 
utbildningsverksamhet. 

Tva grundskolor deltar. Kostnad 400 
tkr 

Okad medvetenhet om 
normkritik 

Ta fram en gemensam policy for 
avgiftsfri skola for samtliga 
skolformer. 

Faststalla rutin for avgiftsfri forskola 
och skola 2016 for vidare beslut 2017 

Minskade negativa 
konsekvenser av skillnader i 
ekonomiska levnadsvillkor 
bland barn och unga. Jamlika 
forutsattningar att delta i 
skolans aktiviteter. 

Utveckla samarbetet mellan 
huvudman och rektor for att 
starka det pedagogiska 
ledarskapet utifran 
laroplansuppdraget. 

Utvecklat samarbete mellan 
huvudman och forskolechef/rektor 
genom deltagande i nationell 
forskningsstudie kring styrning och 
ledning 

Starkt styrning och ledning i 
forskola och skola 

Ta fram mat for arbetet med att 
Oka attraktiviteten for 
yrkesutbildningarna 

Genomfors inom ramen for 
utbildningsforvaltningens uppdrag att 
ta fram en strategi for att Oka 
attraktiviteten till yrkesutbildningarna. 

Fler elever laser yrkesprogram 

Minska snedfordelningen vad 
gaiter anstallda forskollarare i 
syfte att alla barn ska ha tillgang 
till pedagogisk verksamhet under 
ledning av forskollarare vane 
dag. 

Anstalla fOrskollarare vid nyrekrytering 
eller nar mojlighet ges pa forskolor 
med lag andel forskollarare 

Okad likvardighet 

Verka for att kostnader for 
pedagogiska lokater per barn 
eller elev är oforandrade eller 
minskar jamfort med 2014 ars 
niva. 

Vid ombyggnation/nybyggnation ska 
framtagna nyckeltalet efterfOljas. 

Lokalkostnadens andel av 
budget minskar 
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Uppdrag till samtliga namnder och styrelsen 

Uppdrag till namnden 	 Namndens atgarder fOr att 
	

Konsekvenser av atgarderna 
i Mâl och budget 	 genomfora uppdraget 

Bevaka mojligheter att sOka 
statlig finansiering for 
investeringar och lopande 
verksamhet. 

Forvaltningen upparbetar rutiner for 
att bevaka och soka statsbidrag via 
internkontrollplanen 

Starkt budget 

Arbeta med 
	

Handlingsplan for jamstalldhetsarbete bkad jamst5Ildhet 
jamstalldhetsintegrering i all 
kommunal service och i den 
kommunala organisationen. 

Servicenivaer 

Kommungemensamt inriktningsmM 
God service, enkelhet och korta handlaggningstider praglar kommunens kontakter med 
foretag, ideell sektor samt kommuninvanare. 

Niimndens strategi for att nd mdlet 
Arbeta med kommungemensamma processer — en vag in 

Namndens dtgarder for att forverkliga strategin 

aryindenp,atOrder, 	 kCifieAPNAlknt#X01.Ati NtAr0141W 

Att forvaltningen i samverkan med kommunledningskontoret 	En v5g in f6r medborgare 
medverkar till kommungemensamma processer 

Systematisk uppfoljning av synpunkter och klagomal 
	

S5krare process f6r omhandertagande av 
synpunkter 

Serviceniva 
	

Namndens atgarder for att 
	

Konsekvenser av atgarderna 
uppratthalla servicenivan 

Forskoleplatser Skollagen 8 kap 14 §: Nlar 
vardnadshavare har anrrat onskemal 
om forskola med offentlig huvudman 
ska kommunen erbjuda barnet 
forskola inom fyra manader. 

Malsattning 5r att alla 
vardnadshavare senast tva 
manader fore onskat 
placeringsdatum ska ha fatt ett 
erbjudande (for att kunna 
meddela arbetsgivare, tacka ja 
till utbildning/kurser m m) nagot 
som man inte lyckats med infor 
varen 2016. 

   

Skolplaceringar 110 kap 30 § skollagen regleras hur 
placeringen av elever i kommunala 
skolor ska ga till. Narhetsprincipen är 
en skollagsstadgad princip som ska 
tolkas sa att en vardnadhavares val 

lnga atgarder Or nodvandiga 



av skola aldrig far ga fore en annan 
elevs ratt till en grundskola nara 
hemmet. Eleverna ska alltsa placeras 
efter vardnadshavarnas val sa langt 
det är mojligt. Om vald skola inte har 
tillrackligt med plats for alla som sokt 
maste dock narhetsprincipen sakras 
for barnen. Narhetsprincipen avser 
narheten till skolan relativt ovriga 
elever och relativt andra skolor. 

Mottagning nyanlanda Rutiner. Malsattning att eleverna ska 
ha gjort kartlaggning 1 inom tva 
veckor efter registrering och 
kartlaggning 2 inom tva manader efter 
skolstart. Skolplacering sker inom 2 
dagar efter kartlaggning 1 och 
skolstart bar kunna ske ca en vecka 
efter skolplacering. Malsattningen kan 
krava extrapersonal vid extrem 
arbetsanhopning vilket i sig kraver 
extra ekonomiska resurser. 

Eleverna ska snabbt ges 
tillgang till undervisning 

29 (55) 
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Statsbidrag och riktade satsningar 

Statsbidrag 
Verksarr 

Forskola 	Mindre bamgrupper i forskola 

Omsorg pa obekvam tid 450 

8 400 Mal 4 om trygg och larande miljo 

Mal 13 am utbud av arbetstillfallen 

36 853 Mal 1 am forbattrade kunskapsresultat Lagstadiesatsningen 

FOrstelarare 7 081 Mal 1 am forbattrade kunskapsresultat 

Grundskola 

Grundskola 

G runds kola 

Grundskola 

Mal 7 am okad likvardighet 

Mal 1 am forbattrade kunskapsresultat 

338 Mal 1 am forbattrade kunskapsresultat 

Skapande skola 	 4 000 Mal 1 cm forbattrade kunskapsresultat 

Sarskilda insatser pa skolomradet (SIS) 	 4 600 Mal 7 cm likvardighet 

Ut6kad svenskundervisning 

Matematikhandledare 

900 

312 

230 Grundskola  Matematiklyft (matematiklarare)  Mal 1 am fOrbattrade kunskapsresultat 

Grundskola 200 Mal 2 am 6ppenhet avseende flyktingmottagande Papperslosa 

Forstelarare 

Lektor 

2 700 Gymnasieskola Mal 1 am forbattrade kunskapsresultat 

3 700 Mal 1 cm forbattrade kunskapsresultat Gymnasieskola 

Samtliga  Lararlonesatsning 1 500 mnkr f6r riket  Mal 18 om attraktiva mOjligheter och Allkor 

22 500 Samtliga  Flyktingmottagande preliminart belopp  Mal 2 am oppenhet avseende flyktingmottagande 

Totalt 92 264 

Riktade satsningar i Mal och budget 

Koppling till namndens politik 

Forebyggande insatser i forskolan Mal: Det forebyggande arbetet 
och tidiga insatser utvecklas 
inom kommunens alla 
verksamheter 

3 600 tkr 

   

Utokning av sarskild 
	

Mal: Uppsala kommun ska vara 	5 000 tkr 
satsning pa 
	

en av landets basta 
landsbygdsskolor 	 landsbygdskommuner 

Statsbidrag 	 Belopp (tkr) 	Koppling till namndens politik 
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Budget 2016 
Namndens driftbudget, systemstod 
Nanandens budget utgar fran den budget som kommunfullmaktige beslutat i Mal och budget. 

Verksamhetsom rade 

enligt Mal och budget 
Budget KF(tkr) 

Kommunbidrag 
2015 

1 785 

Budget 2016 (tkr) 

Kommunbidrag 
2016 

2 322 

Taxor och 
avgifter 

0 

. 	.. Ovngaintakter 

0 

Kostnader 

2 322 1 Politisk verksamhet 

4 Pedagogisk verksamhet 

Forskola 1 328 942 1 374 521 121 100 37 339 1 532 960 

Grundskola, F-9, inkl fritidshem 2 036 793 2 183 928 59 150 52 505 2 295 583 

Grundsarskola 77 457 82 772 0 6 470 89 242 

Gymnasieskola 656 794 663 177 0 172 033 835 210 

Gymnasiesarskola 

TOTALT 4 

50 

152 

975 

746 4 

52 

358 

251 

971 180 

0 

250 

12 

281 

944 

291 4 

65 

820 

195 

512 

Totala intakter uppgar till 4 820,5 mnkr och budgeterat resultat ar noll. Generellt har 
kommunbidraget raknats upp med en prisupprakning pa 3,1 procent utifran befolkning inom 
respektive verksamhetsomrade darefter har ramen justerats ned med ett generellt 
effektiviseringskrav pa verksamheterna med 1 procent. Kommunbidraget har okat med 206 
mnkr. Namnden har erhallit ett utokat kommunbidrag med 29 mnkr for okade kostnader for 
de kommungemensamma staberna. 'nom grundskolan sker en stor elevtalsokning med 903 
elever enligt mâl och budget. 

I namndens budget finns en stor os&erhet om hur manga nyanlanda som kommer 2016. Detta 
innebar en stor resultatrisk i budgeten. 

Budget 2016 - Politisk verksamhet 
mom politisk verksamhet redovisas kostnader for namnden sasom arvoden, utbildningar och 
ovriga namndkostnader. 

Politisk verksamhet Budget 2016 (tkr) Prognos 2015 (tkr) 

Intakter 

I Kommunbidrag 	 2 322 1 785 I 

Summa intakter 2 322 1 785 

Kostnader 

Namndverksamhet, arvoden 2 216 21001 

Ovriga kostnader 106 	 2051 

Sum ma kostnader 	 2 322 	 2 305 

RESULTAT 	 0 	 -520 



Fors koleverksam het 

 

Budget 

 

Intakter 

   

    

Taxor och avgifter 

Statsbidrag 

Kommunbidrag 

varav riktade satsningar 

Ovriga intakter 

Sum ma intakter 

Kostnader 

Forskola, egen regi 

Forskola, f ristaende 

VArdnadsbidrag 

Ovriga kostnader 
r
Sum ma kostnader 

'RESULTAT 
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Foregaende ars kommunbidrag är hojt med 2,1 procent. UtOver detta har namndens tillfOrts 
0,5 mnkr i utokat kommunbidrag fran kommunfullmaktige. Kostnaden for fasta arvoden 
uppgar till 1,3 mnkr. I budgeten foreslas att ledamoter och ersattare medges 8 timmar for 
verksamhetsbesoldutbildning per ár, en minskning av antal timmar mot tidigare beslut och en 
konsekvens av snava ramar for politisk verksamhet. 

Budget 2016 - Forskoleverksamhet 
Namndens ansvarsomrade omfattar allman forskola, forskola och oppen forskola, samt annan 
pedagogisk omsorg, sasom familjedaghem, flerfamiljssystem eller familjenatverk. 

2016 (tkr) 

100 

560 

Prognos 2015 (tkr) 

118 800 

32 246 

121 

33 

1 374 521 1 328942' 

6 000 0! 

3 779 4232: 

1 532 960 1 484 220 

979 623 956 750' 

514 333 504 812 ,  i 
2 400 6 590.  

36 604 21 848! 

1 532 960 1 490 000, 

-5780 

Kommunbidraget per barn har okat.med 1,7 procent exklusive riktad forstarkning eller med 
2,2 procent inklusive forstarkning. Okningen arjusterad med forandring av redovisning av 
kommungemensam stabskostnad som overforts till namnden som ett okat kommunbidrag med 
9 mnkr. Justering har aven gjorts med 11 mnkr som avser riktat statsbidrag for kvalitetspengar 
i forskolan som fran och med 2016 ingar i kommunbidraget. Kvalitetspengar har tidigare gatt 
direkt till namnden och inte ingatt i kommunbidraget. I mal och budget 2016 gars en politisk 
forstarkning med 6 mnkr for utveckling av forskolan 

Utbildningsnamnden tog beslut i november 2015 om att minska antalet timmar i forskolan for 
barn till fOraldralediga eller arbetssokande frail 30 timmar till 20 timmar per vecka. De nya 
reglerna trader i haft laugusti 2016. Minskningen mojliggor att mer resurser kan ga till 
verksamheterna och att antalet barn i barngrupperna kommer att minska under en stor del av 
dagen. FOrandringen kommer att ha en positiv effekt i budgeten med cirka 11 mnkr eftersom 
ersattningsnivan till forskolorna minskar till den lagre nivan for dessa barn. 
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I budgeten finns avsatt 2,8 mnkr for politisk satsning pa oppen forskola och TripleP som är ett 
program for foraldravagledning inom forskolan. 

Ersattningen for grundbelopp till forskola och familjedaghem har hojts med 2,2 procent och 
ersattningen for strukturstod, oppen forskola samt extra oppethMlande har hojts med 1,7 
procent. Ovriga ersattningar är oforandrade jamfort med foregaende hr. 

Forskoleverksamhet 
	

Mal och budget 2016 Budget UBN 2016 
	

Prognos 2015 

iNettokostnad totalt, tkr *) 1 374 521 1 372 121, 1 337 334 

lAntal barn 11 186 11 206' 11 175 

Nettokostnad per barn, tkr 122,9 122,4 119,7 

*) Nettokostnad for 2015 dr justerad med 9 202 tkr for stabskostnad for rattsvisande jamforelsesiffra mellan ken 

Namnden har i sin budget for 2016 antagit en volym om 11 206 barn vilket är 20 fler an vad 
kommunfullmaktige angivet i budgetforutsattningarna for berakning av kommunbidrag. Den 
hogre volymen motsvarar en okad kostnad med 2,4 mnkr. 

Kostnad for vardnadsbidraget kvarstar aven 2016 och uppgar till 2,4 mnkr. Namnden erhaller 
fran 2016 inget kommunbidrag for att finansiera vardnadsbidraget utan finaniserar det inom 
fOrskoleverksamheten. 

Egen regi kommer att ta tre nya forskolor i drift under 2016, Trasthagens forskola i Sunnersta, 
Skogstorpets forskola i Lindbacken och Tunaparkens forskola i Svartbacken. Under varen 
2016 kommer Polacksbackens forskola aterigen oppnas upp med 6 avdelningar fOr att mota 
den stora efterfragan pa forskoleplatser som finns i de centrala delarna av Uppsala. 

I budgeten gars antaganden om volymer. En osakerhet är hur stor okningen av nyanlanda 
kommer att bli 2016. En post pa 1,8 mnkr finns avsatt for budget- och volymreserv. 
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Budget 2016 - Grundskoleverksamhet 
Namndens ansvarsomrade omfattar forskoleklass, grundskola och fritidshem. 

Grundskoleverksam het Budget 2016 (tkr 

 

Prognos 2015 (tkr 

Ilritakter 

Taxor och avgifter 

Statsbidrag 

!Kommunbidrag 

varav riktade satsningar 

Interkommunal ersattning 

1Sum ma intakter 

'Kostnader 

Grundskola, egen regi 

Grundskola, fristaende 

I Skolskjuts 

I  Ovriga kostnader 

Sum ma kostnader 

RESULTA  

59 150 

36 975 

2 183 928 

4000,  

15 530 

2 295 583 

1 755 616 

408 018 

75 836 

56 113 

2 295 583  

55 330 

35 937 

2 036 793 

16 190 

2 144 250 

1 660 117 

389 540 

72 731 

38 047 

2 160 435 

-16 185 

Kommunbidraget per elev har okat med 1,8 procent inklusive riktad forstarkning med 4 mnkr. 
Okningen är justerad med forandring av redovisning av kommungemensam stabskostnad som 
overforts till namnden som ett okat kommunbidrag med 14,7 mnkr. 

Ersattning per elev for grundbelopp och modersmalsstod har hojts med 1,7 procent och 
strukturersattning har hojt med 1,9 procent och motsvarar cirka 7,7 procent av 
kommunbidraget, Ersattningen fOr tillaggsbelopp är ofOrandrad jamfort med foregaende ar. 

Utbildningsnamnden ger utover grundbelopp, strukturersattning och tillaggsbelopp extra 
ersattning till skolor pa landsbygden. Anledningen till detta är att Uppsalas landsbygd ska ges 
forutsattning att vara en levande bygd dar barnen ska kunna ga i en narbelagen grundskola. 
Utbildningsnamnden har beslutat att ersattningen for 2016 utgar till samtliga 
landsbygdsskolor som uppfyller de beslutade kriterierna. Ersattning utgar till sma 
landsbygdsskolor med 11,3 mnkr och till medelstora skolor pa landsbygden med 5,3 mnkr. 

I budgeten finns avsatt medel for HBQT certifiering och simskola som drivs av Tjejers raft i 
samhallet (TRIS). 
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Grundskoleverksam het Mal och budget 2016 Budget UBN 2016 Prognos 2015 

Nettokostnad totalt, tkr * 2 183 928 

	

2 183 928' 	2 067 691 

	

22 76T 	 21 896 

	

95,9 	 94,4 

Antal elever 22 634 

Nettokostnad per elev, tkr 	 96,5 

*) Nettokostnad for 2015 är justerad med 14 713 tkr for stabskostnad for rattsvisande jamforelsesiffra mellan 
aren 

Namnden har i sin budget for 2016 antagit en volym om 22 767 elever vilket är 133 fler an 
vad kommunfulimaktige angivet i budgetforutsattningarna for berakning av kommunbidrag. 
Elevtalsokning beror framfor alit pa att antal nyanlanda som behover en grundskoleplats har 
okat under hasten. I budgeten finns hogre ersattning med 5,4 mnicr fran Migrationsverket 
upptagen jamfort med prognos for 2015 

I budgeten gars antagen om volymer. En stor osakerhet är hur hog okningen av nyanlanda 
kommer att bli 2016. En post pa 1,8 mnkr finns avsatt for budget- och volymreserv. 

Budget 2016 — Grundsarskola 
Namndens ansvarsomrade omfattar alla Uppsala kommuns elever som har behov/beslut om 
grundsarskola oavsett huvudman. 

Grundsarskola Budget 2016 (tkr) Prognos 2015 (tkr) 

IlIntakter 

1Statsbidrag 920 770 

Kommunbidrag 82 772 77 457 

varav riktade satsningar 0 0 

Interkommunal ersattning 	 5 360 5 370 

Summa intakter 89 052 83 597 

!Kostnader 

Grundsarskola, egen regi 53 104 53 083 

Grundsarskola, f ristaende 17 583 12 834 

ISkolskjuts 	 14 270 13 500 

:Ovriga kostnader 	 4 095 2 820 

Sum ma kostnader 	 89 052 82 237 

RESULTAT 0 1 360 

Grundsarskolan har tilldelats 82,8 mnkr i kommunbidrag for ar 2016. Kommunbidraget 
baseras pa 170 elever, en aiming med 10 elever frail foregaende ar. 

Ersattningen for verksamhet vid grundsarskola och fritidshem for barn i grundsarskola bestar 
av grundbelopp och vid bedonat behov tillaggsbelopp. Grundbeloppet har raknats upp med 



Grundsarskola Mal och budget 2016 Budget UBN 2016 Prognos 2015 

Nettokostnad totalt, tkr " 82 772 82 772 , 	 76 654 
Antal elever 170 170t 	 160 

Nettokostnad per elev, tkr 486,9 486,9 	 479,1 

Gymnasieskola Budget 2016 
(tkr) Prognos 2015 (tkr) 

Intakter 

Statsbidrag 21 883 

177 

19 

656 

800 

794 

0 _ 
339 

154 

087 

Kommunbidrag 663 

varav riktade satsningar 0 

000 

150 

159 Interkommunal ersattning 150 

Ovriga intakter 

Summa intakter 835 210 836 

Kostnader 

Gymnasieskola, egen regi 582 246 631 470 

240 

400 

Gymnasieskola, fristaende i U-a 148 

26 

22 

206 151 

Gymnasieskola, I annan kommun 400 26 

Skolskjuts 050 0 

Ovriga kostnader 56 308 45 532 

Summa kostnader 835 210 854 642 

RESULTAT 
	

1411111=IMIIM 
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1 procent for 2016. 

Antal elever inom grundsarskola forvantas Oka nagot under 2016 fran 160 elever till 170 
elever vilket är samma volym som antas i mal och budget. 

I budgeten finns en budget- och volymreserv pa 1,3 mnkr. 

Budget 2016 - Gymnasieskola 

Kommunbidraget är uppraknat med 0,5 procent per elev. PA grund av for hOga programpriser 
2015 sanks den genomsnittliga programersattningen med 2,2 procent 2016. En oversyn av 
delindexvardena i programpriserna har medfort att de lokal- och utrustningsintensiva 
yrkesprogrammen raknats upp samtidigt som prisema for de hogskoleforberedande 
programmen och ovriga yrkesprogram raknats ner med mer an den genomsnittliga sankningen 
per elev. 
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Uppsalas priser stammer darmed mer overens med riksprislistan samt med den prisbild som 
rader i Stockholm. 

Andelen av kommunbidraget som gar till strukturstod är oforandrat 5 procent. 

Prognos 2015 

Nettokostnad totalt, tkr *) 663 177 663 177 679 808 

Antal elever 6 253 6 281 6 347 

Nettokostnad per elev, tkr 106,1 105,6 107,1 

*) Nettokostnad for 2015 ar justerad med 557 tkr for stabskostnad for rattsvisande jamforelsesiffra mellan Aren 

Den budgeterade elevvolymen är nagot hogre an vad som beraknats i Mal och budget. I 
budgeten ingar en volymreserv om 3,8 mnkr for normal volymforandring. Nagon reserv for 
den forvantade okningen av nyanlanda elever är inte avsatt i budget. 

Budget 2016 — Gymnasiesarskola 

Gym nasiesarskola 	 Budget 2016 (tkr) Prognos 2015 (tkr) 

Intakter 

Statsbidrag 585 598 

Kommunbidrag 52 251 	 50 975 

varav riktade satsningar 0 0 

Interkommunal ersattning 12 359 13 582 

Sum ma intakter 65 195 65 155 

Kostnader 

Gymnasiesarskola, egen regi 45 865 48 851 

Gymnasiesarskola, f ristaende 10 097 10 317 
..... 
Skolskjuts 6 400 6 250 

Ovriga kostnader 2 833 2 557 ; 

Sum ma kostnader 65 195 67 975 

CESULTAT -2820 

Gymnasiesarskolan tilldelas 52,2 mnkr i kommunbidrag for ár 2016. Utover kommunbidraget 
har gymnasiesarskolan 13,8 mnkr i intakter for interkommunal ersattning och 0,6 mnkr i 
statsbidrag. 

Ersattningen for verksamhet vid gymnasiesarskolan bestir av grundbelopp i form av ett 
programpris (ersattning/elev) och till fristaende gymnasiesarskolor aven tillaggsbelopp vid 
bedomt behov. Programpriset är sankt med 2,5 procent for 2016. 
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Prognos 2015 , Gym nasiesarskola 	 MàI och budget 2016 

 

Budget UBN 2016 

 

      

      

Nettokostnad totalt, tkr *) 

Antal elever 

Nettokostnad per elev, tkr 

    

52 251/ 

95 

550,0,  

52 251 

98 

533,2 

  

54 146 

103 

525,7 

      

      

         

*) Nettokostnad for 2015 är justerad med 351 tkr for stabskostnad for rattsvisande jamforelsesiffra mellan aren 

Antal elever fortsatter att minska. Budgeten baseras pa 98 elever inom gymnasiesarskolan 
vilket är 3 fler elever an i mal och budget. Kostnaden i budget for skolskjutsar och taxivardar 
är valdigt forsiktig och clad& valdig osaker. I namndens budget finns inga reserver for 
volymavvikelse. 

Neimndens budget 2016 — egen regi 

Delverksam het (tkr) 	 Volymer 

1 

Antal 
arsarbetare Intakter Kostnader 

Budgeterat 
resultat 2016 

Forskola 7 429 1 400 968 799 968 799 0 

Grundskola; F-9, sarskola och fritidshem 18 630 2 250 1 890 000 1 890 000 
- 

0 

Gymnasieskola, sarskola och vuxenutbildnig 6 341 780 740 000 795 000 -55 000 

varav vuxenutbildning 0 75 66 000 65 500 500 

Individstod 248 145 323 145 323 0 

FECrvaltningsledning 

4 678 3 744 

0 

122 3 

-55 

744 

000 

122 

55 000 

ToteIt egen regi 32 400 

Mom forskola och grundskola finns reserver budgeterade for att kunna hantera forandringar. 
I april 2015 fattade namnden beslut om atgarder och strategier fOr att starka ekonomin inom 
gymnasieskolan och Oka maluppfyllelsen. Verksamhetens fokus är att verkstalla fattat beslut 
och under ar 2018 beraknas ekonomin vara i balans. KF:s formella krav pa namnden är en 
ekonomi i balans, vilket innebar att det finns ett effektiviseringskrav pa 55 mnkr. 

I avdelningen Individstod ingar modersmalsstod, spe6'.kskola, konsultativt stod samt central 
elevhalsa och arbetar inom alla skolformer. Utover detta ingar aven de kommungemensamma 
funktionerna antagning, myndighet samt samlad vagledning. 



  

Systemstod 
totalt antal Uppsala barn/elever 

hemkommun 

. Budget Prognos Di 
2016 	2015 - 

Egen regi 

 

' erksamhet 

 

.udget 	Prognos 
Totalt 	ToteIt 
antal 	antal 

elever 1) elever 1) 

Diff 

     

      

       

       

Volymer totalt samt egen regi 

FOrskola 

Grundskola F-9 

11 186 

22 634 

11[ 

21 896 	738  [1 

160 	10 

6 347 

103 

Grundsarskola 

Gymnasieskola 

Gymnasiesarskola 

170 

6 253 

95 
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1) volymer egen regi är inklusive elever f ran andra kommuner 

Namndens investeringar inldusive egen regi 
(mnkr) 	 Budget 2016 	Ran 2017 Ran 2018 	Plan 2019 

Investeringsram enligt Mal och budget 44 44 44 	 44 
-overforda medel f ran foregaende ar (prognos o 
Total investeringsram 44 441 441 	 44 

Samtliga investeringar Maar till egen regi och avser inventarier i samband med renoveringar 
och nybyggnationer. IT-investeringar uppgar till 22,7 mnkr 2016 och dar datorer till 
verksamheten är en stor post. Investeringsbehovet for 2016 är 10 mnkr hogre an 
investeringsramen och är kopplat till lokalforandringar och hogre volymer. Behovet for 2017 
overstiger ramen med 32 mnkr, 2018 30 mnkr och 2019 16 mnkr. IT-investeringarna är drygt 
20 mnkr per dr. 
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Bilaga 1 Namndens plan for uppfoljning 2016 
Inledning 
Denna uppfoljningsplan är en bilaga till [namn pa namnden] verksamhetsplan 2016. 
UppfOljningsarbetet är en del i namndens systematiska arbete for att kontrollera och forbattra 
kvaliteten mom namndens ansvarsomraden. 

Syfte 
Resultatet av uppfoljningsarbetet är en viktig del av namndens underlag for larande och 
beslut. Uppfoljningen blickar bakat for att analysera vad som har blivit gjort och blickar 
framat for att bedoma vad som aterstar att Ora. Uppfoljningen stravar efter att visa i vilken 
utstrackning 

• medborgarna i Uppsala kommun ar najda med de fOrutsattningar och den service som 
erbjuds inom namndens ansvarsomraden, 

• namnden foljer de krav som staten och kommunfullmaktige staller pa namnden for att Oka 
genomslaget for politiskt fattade beslut, 

• namnden foljer verksamhetsplanen och vilka resultat som de valda strategierna leder till, 
samt 

• effektiviteten och kvaliteten pa det arbete som utfors kan forbattras. 

FOrhallningssatt kring uppfoljning 
• Uppfoljningen ar en del av namndens styrning och utgar darfor fran de mal och uppdrag 

som namnden ska genomfora. 

• Uppfoljningsarbetet har en ambitionsniva som innebar att nyttan av uppfOljningen antas 
overtraffa kostnaden, aven om en strikt ekonomisk kalkyl inte kan tas fram. 

• Uppfoljningen utgar fran tydliga nulagesbeskrivningar. Det är en forutsattning for att 
kunna beskriva forandring och utveckling. 

• Beskrivningen av utvecklingen utgar fran tillforlitliga och dokumenterade kallor. Sa langt 
mojligt efterstravas matbarhet i uppfoljningen. 

• Information och data ska brytas ned och analyseras for att upptacka skillnader mellan 
olika grupper, exempelvis kvinnor/man (obligatoriskt), barn/unga/vuxna, bostadsomraden, 
och sa vidare. 
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Namndens uppfoljning 
Namnden arshjul ar grunden for en systematisk uppfoljning, analys och kerkoppling utifran 
nationell styrning och utifrin styrning genom kgarder i namndens verksamhetsplan. 

Vid vilken tidpunkt uppfbljningar rapporteras till namnden beskrivs i '6rshjulet, exempelvis i 
samband med delarsuppfOljningen i april, delksboksbokslutet i augusti eller arsbokslutet. 

Avvikelser eller brister som framkommer i uppfoljningar bildar underlag for namndens 
fortsatta prioriteringar. 

Uppfoljning av avtal sker genom planerade genomlysningar av utforare vilket beskrivs i 
verksamhetsplanen vid namndens kgarder. 

Forvaltningen har regelbunden uppfoljning av egenregin avseende kvalitet, ekonomi och 
attraktiv arbetsgivare och genomfor regelbundet tillsyn av fristaende forskolor och genomfor 
sarskild tillsyn utifran synpunkter och klagomal. 

Namndens arshjul — systematiskt kvalitetsarbete 
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Namndens arshiul 

Januari 

Februari Namndens arsbokslut (foregaende kalenderar) inklusive uppfoljning 
av internkontrollplan 
Rapportering ekonomi och samtliga kvalitetsindikatorer. 
Namndens analys av satsningar 
Kallor: Nationell statistik och kommunens egna uppfoljningar. 
Jamforelser med natverkskommuner (R8) och likhetsutsOkta 
kommuner (SKUKolada) 

Halvarsrapport skolklagomal och anmalan om krankande 
behandling .. 
Kallor: DokA samt Skolinspektionen och Barn och 
elevskyddsombudet (BEO) 

Ekonomisk manadsuppfoljning 

Mars 	 Rapport uppfoljning av pedagogisk verksamhet 
Analys av foregaende lasar 
Innefattar bade huvudmanna- och hemkommunperspektiv 
Jamforelser med nationella resultat (+ R8 och likhetsutsokta 
kommuner) 
Diskussion utifran forskning och rapporter (Exempel: 
Skolinspektionens kvalitetsgranskningar) 
Innefattar ocksa fOrskolans uppfoljning utifran kvalitetsrapport 2014 
Helarsrapport skolklagomal och anmalan om krankande behandling 

Ekonomisk manadsuppfoljning 

April 
	

Resultat skolval grundskola 
S6ktryck, placeringar respektive fristaende skolor 
KaIla: Kommunens antagning 

Ekonomisk manadsuppfoljning 

Maj 	 Delarsbokslut och helarsprognos 
Ekonomi 

Overgripande resultat elev- och foraldraenkat 
Skolformsvis resultat 
Konsuppdelad statistik 
Trender over tid 
KaIla: kommunens egen uppfoljning 

Ekonomisk manadsuppfoljning 

Juni 	 Ekonomisk manadsuppfoljning 

Juli 

Augusti 
	

Halvarsrapport skolklagomal och anmalan om krankande 
behandling .. 
Kallor: DokA samt Skolinspektionen och BE0 

Ekonomisk manadsuppfoljning 

September 	 Namndyttrande Mal och budget 
Inspel rorande mal och indikatorer 

Preliminar verksamhetsplan 
Namndens strategier for att na malen 
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Namndens indikatorer 

Delarsbokslut och helarsprognos 
Ekonomi och kvalitetsindikatorer gallande enkatresultat 
Resultat skolval gymnasieskola 
Soktryck, fOrdelning mellan program 
Gymnasieskolan fordelning mellan program 
Katie: kommunens antagning 

Platstillgang over aret forskola 
Kalla: kommunens antagning 

Ekonomisk manadsuppfoljning 

Oktober Ekonomisk manadsuppfoljning 

November Beslut Mal och budget (KF) 
Faststallande av verksamhetsplan, budget och ersattningar 
Namndens indikatorer, uppfoljningsplan med tidpunkt fOr 
uppfoljning. 
Seminarium med inbjudna rektorer och forskolechefer 
Seminariet foreslas utga fran huvudmannaperspektiv med analyser 
gallande bade enkat- och kunskapsresultat (nationella jamforelser 
mojliga for grsk ak 9) 
lnbjudna forskolechefer och rektorer (forslag) 
Forskolechefer: piloter som arbetat med kriterier for att mata barns 
utveckling och larande 
Grundskolerektorer: som praktiskt arbetat med jamforelser mellan 
den egna och andra skolors resultat 
Gymnasierektorer: som praktiskt arbetat med betygsprognoser f6r 
hur manga som nar examen. 

Ekonomisk manadsuppfoljning 

December Ekonomisk manadsuppfoljning 

Ekonomisk uppfoljning 
Namnden foljer upp sitt ekonomiska lage kontinuerligt under aret och redovisar ett 
periodiserat resultat manadsvis. Detta innebar att namnden varje manad (februari-november 
utom juni) j amt.& det ackumulerade resultatet med budget. Alla kostnader och intakter ska sa 
rangt som mojligt belasta ratt period for att ge rattvisande information om namndens 
ekonomiska lage. 

En fordjupad uppfoljning per verksamhetsomrade och delverksamhet sker per april och i 
delarsbokslut per augusti samt i arsbokslut. Den ekonomiska uppfoljningen redovisas till 
namnden pa minst samma niva som i budget. I de fall uppfoljningen visar avvikelser mot 
fOrvantat resultat, ska namnden besluta om kgarder. En helarsprognos per 
verksamhetsomrade och delverksamhet Ors per april och per augusti. 

Namnden har ekonomiska indikatorer per verksamhet. Volymer barn och elever foljs upp och 
redovisas till namnden manadsvis. Per tertial redovisas nyckeltal kopplat till antal barn/elever 
och pedagogisk personal, lokalkostnad per barn/elev samt Ovriga kostnader. 
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Uppfoljning av jamstalldhetsarbetet 
Alla indikatorer i namndens verksamhetsplan är sa ldngt mojligt konsuppdelade. Namnden 
fOljer upp sina &Order i verksamhetsplanen som syftar till att forbattra jamstalldheten pa 
samma sat som alla andra atgarder i verksamhetsplanen. Detta innebar att namnden har 
integrerat jamstalldhetsperspektivet i saval styrningen i verksamhetsplanen som i 
uppfoljningen av den. 

Inriktningsmal 

Utbildningsnamndens och arbetsmarknadsnamndens inriktningsmal 	 Medansvarig namnd 
1. Utbildningsresultaten ska forbattras 	 AMN 

lndikatorer 
Nuvarde (2014) 

MáI- 
värde 	varde Trend Tidpunkt far 

uppfoljning 
Kvinnor Man Totalt 

Andel elever med beh6righet till yrkesprogram i 
gymnasieskolan efter avslutad grundskola 
(Lageskommun) 93 90 91 86 Oka ()kande 

Arsbokslut 
2016 

Andel elever med behorighet till naturvetar- och 
Teknikprogrammet i gymnasieskolan efter avslutad 
grundskola. (Lageskommun) 90 86 88 83 Oka ()kande Arsbokslut 

2016 

Genomsnittligt meritvarde for flickor och pojkar i 
grundskolans arskurs 9. 239 216 213 213 Oka Okande Arsbokslut 

2016 

Andel elever ej godkanda i alla amnen, med minst E i 
alla amnen respektive med minst B i alla amnen 
(eller motsvarande) (kommunala grundskolor) 

November 
2016 

Andel gymnasieelever med examen inom tre ar. 70 60 65 65 Oka Nytt matt Arsbokslur 
2016 

Andel gymnasieelever som avslutat sina 
gymnasiestudier inom fyra ár (examen/studiebevis) Arsbokslut 

2016 
Andel gymnasieelever med grundlaggande 
beh6righet till universitet och hOgskola, 
hogskoleforberedande program 

94 90 92 91 Oka Svagt 
minskande 

Arsbokslut  2016 
Andel grundskoleelever som uppnatt 
kunskapskraven i alla amnen i arskurs 9 86 81 83 77 Oka ()kande November 

2016 

Andel forskolor som utvecklat barnens formagor och 
intressen inom sprak, matematik, teknik och 
naturvetenskap som beskrivs i laroplanen . . . Oka Arsbokslut 

2016 

Namndens atgarder Uppfoljning av Atgard Tidpunkt for 
uppfaljning 

Eft gemensamt systematiskt kvalitetsarbete for alla 
skolformer. Uppfoljning, analys och aterkoppling av 
resultat pa alla nivaer; politisk niva, fOrvaltningsniva 
samt forskolor och skolor 

UppfOljning av att det finns eft fungerande system for 
uppfoljning, analys och aterkoppling 

Arsbokslut 
2016 

Utvecklat samarbete mellan huvudman och 
forskolechef/rektor genom deltagande i nationell 
forskningsstudie kring styrning och ledning Avstamning vid arets slut Arsbokslut 

2016 

Nationellt matematiklyft och laslyft Foljs upp i kvalitetsarbetet, se arshjul Arsbokslut 
2016 
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Regionala utvecklingsgrupper i Forum for samverkan 
(FoSam) Avstamning vid arets slut Arsbokslut 

2016 

Soker statsbidrag kir mindre barngrupper i forskolan 
och for mindre grupper i lagstadiet FoIjs upp i kvalitetsarbetet, se arshjul November 

2016 

Digitalt laxstod i form av LXCoach Genomlysning av verksamheten 2016 Arsbokslut 
2016 

Ferie- och sommarskola grundskola FaIjs upp i kvalitetsarbetet, se arshjul 
Arsbokslut 
2016 

Undervisning matematik for sarbegavade elever Foljs upp i kvalitetsarbetet, se arshjul 
Arsbokslut 
2016 

Sommargymnasium FaIjs upp i kvalitetsarbetet, se arshjul 
Arsbokslut 
2016 

Skolbibliotek Avstamning vid arets slut 
Arsbokslut 
2016 

Skapande skola Avstamning vid arets slut 
Arsbokslut 
2016 

Utbildningsnamndens och arbetsmarknadsnamndens inriktningsmai 
2. 	Uppsala är en oppen och solidarisk kommun avseende 	 Medansvarig namnd 

flyktingmottagande och sarskilt avseende ensamkommande barn. 	AMN  

Indikatorer 
Nuvarde 

Jamfor- 	Mai- Trend Tidpunkt for 
uppfoljning varde 	varde 

Kvinnor 	Man 	Totalt 

Ensamkommande asylsokande barn, antal per 1000 
inv. - _ 	0,37 	0,55 	 - 	Arsbokslut 

Oka 	 2016 
Antal dagar fran ankomst tills dess ensamkommande 
barn och ungdomar gar i gymnasieskolan (varde per 
dec). - - 	 Arsbokslut - 	 - - 	 Minska 2016 

Namndens atgarder UppfOljning Tidpunkt for av atgard - uppfOljning 

Uppfoljning av implementering av 
utbildningsnamndens riktlinjer for mottagande av 
nyanlanda 

Uppfoljningen av hur ny organisation for mottagande 
fungerar 

Klar 
december 
2016 

Bereda tier platser f6r nyanlanda. Anordna 
sprakintroduktionsprogram pa tier gymnasieskolor. FoIjs upp i kvalitetsarbetet, se arshjul Arsbokslut 

2016 

Ersattning for nyanlanda; forskola, forskoleklass, 
grundskola och grundsarskola FaIjs upp i kvalitetsarbetet, se arshjul Arsbokslut 

2016 
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Utbildningsnamndens och arbetsmarknadsnamndens inriktningsmfil 	 Medansvarig namnd 

3. 	Segregationen ska minska. 	 AMN 

Indikatorer 
Nuvarde (2013) 

Millar- 	Mal- Tidpunkt for 
uppfoljning Trend varde 	varde 

Kvinnor 	Man 	Totalt 

Andel gymnasieelever som är etablerade pa 
arbetsmarknaden eller studerar 2 ár efter avslutad 
• mnasieutbildnin • 

Arsbokslut 72 	70 	71 	66 	Oka 	Stabil 2016 

Namndens atgarder Tidpunkt far UppfOljning av atgard uppfoljning 

Ett aktivt systematiskt kvalitetsarbete och en 
socioekonomisk resursfOrdelning. Fogs upp i kvalitetsarbetet, se arshjul 

November 
2016 

I den kommunala grundskolan bereda platser for 
nyanlanda pa fler stallen. Forstelarare finns pa skolor 
dar behoven är storst. Anordna 
sprakintroduktionsprogrann i alla kommunala 
gymnasieskolor. 

Foljs upp i kvalitetsarbetet, se arshjul 
Arsbokslut 
2016 

Laxstod och integration ESMeralda Genomlysning av verksamheten under 2016 Arsbokslut 
2016 

Uppfoljning av skolvalet Foljs upp i kvalitetsarbetet, se arshjul September  2016 

Utbildningsnamndens inriktningsmal 

4. 	Alla barn och unga garanteras en trygg och larande miljo och 
elever med behov av stod ges mojlighet till tidiga insatser. 

Indikatorer 

Andel forskolor som utvecklat barnens formaga aft 
fungera enskilt och i grupp, aft hantera konflikter och 
forsta rattigheter och skyldigheter samt ta ansvar f6r 
gemensamma regler 

Nuvarde (2015) 
JamfOr- 
varde 

Mal- 
varde Trend Tidpunkt for 

uppfoljning 

November 
2016 

Kvinnor Man Totalt 

Andel elever som kanner sig trygga i skolan, 
grundskolans ak 5. 93 93 93 94 Oka Svagt 

minskande 
November 
2016 

Andel elever som kanner sig trygga i skolan, 
grundskolans ak 8. 91 91 91 93 Oka Stabil November 

2016 

Andel elever som kanner sig trygga i skolan, 
gymnasieskolans ák2. 94 94 94 - Oka Stabil November 

2016 

Andel foraldrar som är trygga nar deras barn vistas i 
forskolan. 

98  97  97  - Oka Stabil November 
2016 

Medelvardet fOr andel positiva svar pa samtliga 
fragor i foraldraenkaten. 86 85 86 - Oka Svagt 

6kande 
November 
2016 

Elevers uppfattning am undervisningens kvalitet, 
(index 0-100), grundskolans ák 5. 87 85 86 - Oka Stabil November 

2016 

Elevers uppfattning am undervisningens 
kvalitet, (index 0-100), grundskolans ák 8. 72 72 72 -  Oka Svagt 

minskande 
November 
2016 
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Elevers uppfattning om undervisningens kvalitet, 
(index 0-100), gymnasieskolans ák 2. 76 77 76 - Oka Stabil November 

2016 

Andel elever som har natt kravnivan for samtliga 
delprov i de nationella proven i arskurs 3. 77 71 74 68 Oka Minskande Arsbokslut 

2016 

Namndens atgarder UppfOljning av atgard Tidpunkt for 
uppfoljning 

Minskade barngrupper i forskolan med stod av 
statsbidrag FoIjs upp i kvalitetsarbetet, se arshjul 

Arsbokslut 
2016 

Fler larare i lagstadiet med stod av statsbidrag FaIjs upp i kvalitetsarbetet, se arshjul 
Arsbokslut 
2016 

Tillgang till specialistkompetenser inom konsultativt 
stod FOljs upp i kvalitetsarbetet, se arshjul 

November 
2016 

Uppfoljning av elevernas trygghet och skolmiljo samt 
undervisningens kvalitet via enkater FoIjs upp i kvalitetsarbetet, se arshjul 

November 
2016 

lmplementering av ny struktur for uppfoljning av 
arbetet mot diskriminering och krankande behandling 

FoIjs upp i kvalitetsarbetet, se arshjul 

Varje manad 
En rapport per 
halvar och 
helarsrapport 
mars 2016 

Handlingsplan Mr jamstalldhetsarbete Avstamning vid arets slut November 
2016 

Hbtq-certifiering Avstamning vid arets slut Arsbokslut 
2016 

TRIS, delfinansiering av Ronjas simskola Avstamning vid arets slut Arsbokslut 
2016 

Utbildningsnamndens inriktningsmal 

5. 	Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att skolan anpassas till 
deras behov. 

Indikatorer 
Nuvarde 

Jamfor- 
varde 

Mal- 
varde Trend  Tidpunkt far 

uppfoljning 
Kvin nor 	Man Totalt 

Andel elever som upplever aft de är med och 
bestammer hur de ska arbeta med olika 
skoluppgifter, arskurs 5. 

85 79 82 - Oka Okande 2Nmember 

Andel elever som upplever aft de Or med och 
bestammer hur de ska arbeta med olika 
skoluppgifter, arskurs 8. 

62 62 62 - Oka ()kande November 
2016 

Andel elever som upplever aft lararna planerar 
undervisningen tillsammans med elever, arskurs 2 i 
gymnasiet. 

58 Oka Stabil November 
2016 

Andel elever som upplever aft lararna tar hansyn till 
deras asikter, arskurs 5. 90 88 89 87* Oka Stabil November 

2016 

Andel elever som upplever aftlararna tar hansyn till 
deras &slider, arskurs 8. 73 74 74 71" Oka Stabil November 

2016 

Andel elever som upplever aft lararna tar hansyn till 
deras asikter, arskurs 2 i gymnasiet. 79 Oka Stabil November 

2016 



Indikatorer 
Nuvarde 

Jamfor- 	mai- 
varde 	varde Trend Tidpunkt for"  - 

uppfoljninsp,  
Kvinnor Man Totalt 
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Analysera skillnader mellan skolor och eventuell 
samvariation mellan delaktighet i planering och 
kunskapsresultat. 

Tidpunkt for 
uppfoljning 

November 
2016 

Genomlysning samt nya riktlinjer for studie- och 
yrkesvagledning Genomlysning gars och nya riktlinjer tas fram under 

2016 

Klart 
december 
2016 

Erbjuda idrottsutbildningar via Uppsala idrottsfOrbund 
Avstamning vid arets slut Arsbokslut 

2016 
Erbjuda mojlighet till internationellt utbyte f6r 
gymnasieelever Avstamning vid arets slut Arsbokslut 

2016 
Samordning av gymnasiala larlingsutbildningar 

Avstamning vid arets slut Arsbokslut 
2016 

Att i samverkan med Uppsala elevkarer ta fram 
strategier for huvudmannens arbete for att aka 
elevernas delaktighet 

Summering vid arets slut Arsbokslut 
2016 

Utbildningsnamndens inriktningsmal 
6. Fritidshemmen ska uppyaga skillnader i elevernas forutsattningar 

att tillgodogora sig utbildning genom att stimulera deras 
utveckling och larande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och 
rekreation i en trygg miljo. 
11111111 	 -IF 	AIM 

Indikatorer 
Nuvarde 

JamfOr- 	Mal- 	 Tidpunkt for  Trend varde 	varde 	 uppfoljning 
Kvinnor 	Man 	Totalt 

Elevernas uppfattning om fritidshemmets kvalitet 
(index 0-100). 85 82 84 - Oka Stabil November 

2016 

Namndens atgarder 

I det systematiska kvalitetsarbetet identifiera, 
analysera och utveckla fritidshemmens arbete i ett 
likvardighetsperspektiv. 

Uppfoljning av atgard 

Uppfoljni ng av att det finns ett fungerande system for 
uppfoljning, analys och aterkoppling 

Tidpunkt for 
uppfoljning 

Arsbokslut 
2016 

Analysera mOjligheterna att soka statsbidrag Foljs upp i kvalitetsarbetet, se arshjul Arsbokslut 
2016 

Ut6kat erbjudande om plats i fritidshem Avstamning vid arets slut Arsbokslut 
2016 

Utbildningsnamndens inriktningsmfil 
7. okad likvardighet ska uppn5s genom att lagstaniv5n for elevernas 

kunskapsresultat i Uppsalas skolor hojs. 

Andel skolor oavsett huvudman i Uppsala dar under 
80 procent av elever i arskurs 9 har uppnatt malen i 
alla amnen 

  

33 
(10 
st.)* 

 

Minska Spretande November 
2016 

        

Namndens atgarder Uppfoljning av atgard Tidpunkt for 
uppfoljning 

I det systematiska kvalitetsarbetet identifiera, 
analysera och identifiera utvecklingsomraden for UppfOljning av att det finns ett fungerande system for 

uppfoljning, analys och aterkoppling 
Arsbokslut 
2016 
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verksamheterna ur eft likvardighetsperspektiv. 

Socioekonomisk strukturersattning for alla 
skolformer. RiIjs upp i kvalitetsarbetet, se arshjul Arsbokslut 

2016 
Rilja upp strukturersattningen, vilka atgarder som 
vidtagits vid enheterna och hur dessa har bidragit till 
okad maluppfyllelse. 

Preliminart resultat 2017 Arsbokslut 
2017 

Organisera for en allsidig elevsammansattning Mr 
att framja en god resultatutveckling. FoIjs upp i kvalitetsarbetet, se arshjul November 

2016 
Soka statliga medel for kompetensutveckling for 
personal i forskola och skola R5Ijs upp i kvalitetsarbetet, se arshjul Arsbokslut 

2016 
Utveckla arbetet med modersmal inom forskolan 

Avstamning vid arets slut November2016 

Utbildningsnamndens inriktningsmAl 
8. 	Ekonomi i balans 

lndikatorer 
Nuvarde Jamfor- 

varde Lagst I R8 Hogst i R8 Tidpunkt fOr 
uppfoljning 

Kostnad forskola, kr/inskrivet barn 134 461 130 260 NorrkOping: 
120 808 

Uppsala: 
134 461 

Arsbokslut 
 2016 

Awikelse redovisad kostnad och strukturarsjusterad 
standardkostnad forskola och skolbarnsomsorg, 
(andel) 

-9,4 0,2 Uppsala: -9,4 Jonkoping: 
+8,8 

Arsbokslut 
2016 

Nettokostnad forskola, kr/invanare 5 456 5 862 Uppsala: 
5 456 

Eskilstuna: 
6 313 

Arsbokslut 
 2016 	1 

Lokalkostnad per barn i forskola 23 600 20 325 Eskilstuna: 
16 500 

Linkoping: 
24 900 

Arsbokslut 
2016 

Lokalkostnad per barn i forskola, andel (%) av total 
utbildningskostnad per barn 18 15 Eskilstuna: 12 Linkoping: 

18 
Arsbokslut 
2016 

Kostnad grundskola inkl. forskoleklass hemkommun, 
kr/elev 88 861 87 332 Vasteras: 

79 654 
LinkOping: 

88 769 
Arsbokslut 
2016 	1 

Avvikelse redovisad kostnad och strukturarsjusterad 
standardkostnad grundskola, andel (%) -3,6 -4,1 Vasteras: -8,9 Linkoping: 

3,0 
Arsbokslut 
2016 

Kostnad grundskola inkl. forskoleklass hemkommun, 
kr/inv 6-15 Or 85 143 84 686 Vasteras: 

79 512 
Linkoping: 

91 482 
Arsbokslut 
2016 

Nettokostnad grundskola (inkl. forskoleklass), 
kr/invanare 8 692 9 162 Uppsala: 

8 692 
Linkoping: 

9 659 
Arsbokslut 
2016 

Kostnad for lokaler i kommunal grundskola, kr/elev 16 402 17 029 Eskilstuna: 
14 716 

Gavle: 
19 836 

Arsbokslut 
2016 

Lokalkostnad per elev i kommunal grundskola, andel 
(%) av total utbildningskostnad per elev. 18 19 Eskilstuna: 16 Jonkoping: 

21 
Arsbokslut 
2016 

Kostnad grundsarskola, kr/elev 432 262 438 583 Gavle: 
281 290 

Eskilstuna: 
625 167 

Arsbokslut 
2016 

Nettokostnad grundsarskola, kr/inv 389 439 Linkoping: 
357 

Vasteras: 
657 

Arsbokslut 
2016 
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Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev 115 252 104 265 Norrkoping: 
98 050 

Uppsala: 
115 252 

Arsbokslut 
 2016 

Awikelse redovisad kostnad och strukturarsjusterad 
standardkostnad gymnasieskola, andel (%) 8,2 -4,2 Norrkoping: 

-10,6 Uppsala: 8'2 2016
Arsbokslut 

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/inv 16-19 
ar 86 629 78 194 Jonkoping: 

73 521 
Uppsala: 
86 629 

Arsbokslut 
2016 

Nettokostnad gymnasieskola, kr/inv 3 529 3 455 Jonkoping: 
3 326 

Vasteras: 
3 588 

Arsbokslut 
 2016 

Kostnader for lokaler i kommunal gymnasieskola, 
kr/elev 27 600 21 573 Orebro: 

18 688 
Uppsala: 
27 600 

Arsbokslut 
2016 

Lokalkostnad per elev i kommunal gymnasieskola, 
andel (%) av total utbildningskostnad per elev. 25 21 Norrkoping: 

18 Uppsala: 25 
Arsbokslut 
2016 

Nettokostnad gymnasiesarskola, kr/inv 

Namndens a'tgarder 

Pa systemniva halla en volymreserv eftersom 
normala volymforandringar ska rymmas i nom budget 

311 

Uppfoljning 

i Foljs upp 	kvalitetsarbetet, 

257 

av Atgard 

Eskilstuna: 
157 

se arshjul 

Uppsala: 
311 

Arsbokslut 
2016 

Tidpunkt Mr 
uppfoljning 

Arsbokslut 
2016 

Verkstallighet av namndbeslut for ekonomi i balans 
inom gymnasieskola, egen regi FoIjs upp i kvalitetsarbetet, se arshjul 

Arsbokslut 
2016 

Genomlysning av ovriga kostnader Foljs upp i kvalitetsarbetet, se arshjul 
Arsbokslut 
2016 

Manatligen folja ekonomin for egen regi alla 
skolformer FoIjs upp i kvalitetsarbetet, se arshjul 

Arsbokslut 
2016 

Soka statsbidrag for nyanlanda FoIjs upp i kvalitetsarbetet, se arshjul 
Arsbokslut 
2016 

Genomlysning skolskjutsreglementet FoIjs upp i kvalitetsarbetet, se arshjul 
Arsbokslut 
2016 

Genomlysning av satsningar som overtagits av 
tidigare namnder FOljs upp i kvalitetsarbetet, se arshjul Arsbokslut 

2016 

Genomlysning av ferieskolor FoIjs upp i kvalitetsarbetet, se arshjul 
Arsbokslut 
2016 

Implementering av nya generella lokalprogram for 
respektive skolform FoIjs upp i kvalitetsarbetet, se arshjul 

Arsbokslut 
2016 

Beredning av strategiskt lokalprogram FoIjs upp i kvalitetsarbetet, se arshjul 
Arsbokslut 
2016 

Strategisk lokalplanering grundskolan FoIjs upp i kvalitetsarbetet, se arshjul 
Arsbokslut 
2016 

Genomlysning av politisk verksannhet FoUs upp i kvalitetsarbetet, se arshjul 
Arsbokslut 
2016 



Medansvarig namnd 

Alla 
Kommunfullmaktiges inriktningsmal 

9. Skillnader i levnadsvillkor for kommunens invAnare jamnas ut 

Tidpunkt for 
uppfoljning Namndens atgarder Uppfoljning av atgard 

Arsbokslut 
2016 Avstamning vid arets slut 

Kunskapsseminarium i samverkan med den ideella 
fOreningen barnonnbudsmannen. 

Klar 
december 
2016 

Avstamning vid arets slut Framtagande och implementering av policy for 
avgiftsfri skola. 

Medansvarig namnd 

Al la 

Kommunfullmaktiges inriktningsmal 
10. Uppsala kommun ska vara en av landets basta 

landsbygdskommuner 
Tidpunkt for 
uppfoljning Namndens atgarder Uppfaljning av atgard 

Satsning pa landsbygdsskolor Avstamning vid arets slut 
Arsbokslut 
2016 

Rekryteringsstrategi for aft fa behoriga larare Avstamning vid arets slut 
Arsbokslut 
2016 
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Kommunfullmaktiges inriktningsmal Medansvarig namnd 
11. Det forebyggande arbetet och tidiga insatser utvecklas inom 

Al la kommunens alla verksamheter 

Namndens atgarder UppfOljning av atgard Tidpunkt f6r 
uppfoljning 

Forebyggande insatser i forskolan Avstamning vid arets slut Arsbokslut 
2016 

Resursavdelningar i fOrskola Foljs upp i kvalitetsarbetet, se arshjul 
November 
2016 

Resurseneheter i grundskola Foljs upp i kvalitetsarbetet, se arshjul 	 1  
1 

November 
2016 

Samordning kring barn med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsattning Foljs upp i kvalitetsarbetet, se arshjul 

November 
2016 

Samverkan kring familjehennsplacerade barn FOljs upp i kvalitetsarbetet, se arshjul 
November 
2016 

Skolgang utredningshem for grund- och 
gymnasieelever i kommunal verksamhet Foljs upp i kvalitetsarbetet, se arshjul 	 I 

November 
2016 

Avbrottsmottagning for avhoppade gymnasieelever Foljs upp i kvalitetsarbetet, se arshjul 
November 
2016 

Analysera mojligheten aft ansoka om medel fran 
kommunens avsatta resurser for sociala 
investeringar. 

Avstamning vid arets slut Arsbokslut 
2016 



Medansvarig namnd 

Alla 

Kommunfullmaktiges inriktningsrnal 
12. Uppsala kommun ger forutsattningar for en god halsa for hela 

befolkningen 

Tidpunkt for 
uppfOljning Namndens atgarder Uppfoljning av atgard 

2017 Landstingets enkat Liv och halsa Ung 
Avtal med Ungdomsteamet om drogforebyggande 
arbete 

Narvardssamverkan med landstinget Landstingets enkat Liv och halsa Ung 2017 
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Kommunfullmaktiges inriktningsmfil 
13. Uppsala kommun mojliggor for ett okat utbud av bostader och 

arbetstillfallen. 
14. Uppsala kommun är attraktiv for nyetableringar och foretag 

Medansvarig namnd 

Alla 

Namndens atgarder 	 Uppfoljning av atgard Tidpunkt flir 
uppfoljning 

Utokade oppettider i forskolan 	 Avstamning vid arets slut Arsbokslut
2016 

Omsorg under tid da forskola eller fritidshem inte 
erbjuds 	 Avstamning vid arets slut 

Arsbokslut 
2016 

Avtal om partnerskap med Ung f6retagsamhet i 
Uppsala Ian 	 Avstamning vid arets slut 

Arsbokslut 
2016 

Kommunfullmaktiges inriktningsmal 
15. Uppsala kommun är i framkant i miljo- och 

klimatomstallningen. Utslappen av vaxthusgaser minskar 	Medansvarig namnd 

totalt sett, miljom5len uppfylls och 5tgarder vidtas for 	 Alla 
anpassning efter forandrat klimat. 

Namndens atgarder Uppfoljning av atgard Tidpunkt far 
uppfoljning 

Avfallspris samt information- och utbildningsinsatser 
till skolor Avstamning vid arets slut t 

Arsbokslut 
2016 

Uppfoljning, energieffektiva kommunala skolor Avstamning vid arets slut 
Arsbokslut 
2016 

Uppfoljning av atgarder for giftfri forskola 
Februari 2016 

En dialog initieras med kost och restaurang om hur 
avtalet for skolrnaltider ska bidra till 100 procent 
ekologisk mat pa sikt. 

Avstamning vid arets slut Arsbokslut 
2016 

Medverkar i Kompetenscentrum Uppsala larande for 
Skola for hallbar utveckling (KU PR) Avstamning vid arets slut 

Arsbokslut 
2016 



Klar 
december 
2016 

Kartlaggning genomf6rs under 2016 Kartlaggning av forekomst av deltidstjanster per 
skolform/yrkesgrupp 

Kommunfullmaktiges inriktningsm61 

16. Tillganglighetsskapande Atgarder i kommunens 
bostadsomr5den minskar behovet av sarskilda 
boendeformer. 

Medansvarig namnd 

Alla 

Tidpunkt for 
uppfoljning Namndens algarder UppfOljning av atgard 

Kommunfullmaktiges inriktningsmal 
17. Heltid ska vara en rattighet och deltid en mojlighet for 

kommunens medarbetare, samtidigt som delade turer 
motverkas i verksamheten 

Medansvarig narrind 

Alla 

Tidpunkt for 
uppfoljning Namndens atgarder Uppfoljning av atgard 

Malet är inte relevant for utbildningsnannnden. 
Namnden arbetar med tillganglighetsskapande 
atearder i skolan • enom lokalstrate.iskt iroiram 

53 (55) 

Kommunfullmaktiges inriktningsmal 
18. Uppsala kommun erbjuder attraktiva mojligheter och 	Medansvarig namnd 

villkor som st5r sig val i konkurrensen jamfort med andra 	Alla 
a rbetsgiva re. 

Namndens atgarder 

Rekryteringsstrategi 

Uppfoljning av atgard 

Avstamning vid arets slut 

Tidpunkt for 
uppfoljning 

Arsbokslut 
2016 

Verksamhetsforlagd utbildning (VFU) 
Avstamning vid arets slut Arsbokslut 

2016 

Statsbidrag for forstelarare 
FoIjs upp i kvalitetsarbetet, se arshjul Arsbokslut 

2016 

Samarbete med universitetet "Forum for 
samverkan" Avstamning vid arets slut 

Deltagande i statliga utvecklingssatsningar for 
forskola och skola 

FoIjs upp i kvalitetsarbetet, se arshjul Arsbokslut 
2016 

Atgardsplaner arbetsbelastning FoIjs upp i kvalitetsarbetet, se arshjul Arsbokslut 
2016 

Statlig lararlonesatsning FoIjs upp i kvalitetsarbetet, se arshjul Arsbokslut 
2016 

Lonepolitiskt stallningstagande FoIjs upp i kvalitetsarbetet, se arshjul Arsbokslut 
2016 
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Kommunfullmaktiges inriktningsmal 
19. Medarbetare har forutsattningar att n5 overenskommen 	Medansvarig namnd 

prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens 	 Alla 
utveckling. Utvecklingsvagar är kanda och kommunicerade 

Namndens atgarder Uppfoljning av atgard Tidpunkt far 
uppfoljning 

Utveckling av ramar fOr systematiskt kvalitetsarbete Uppfoljning av att det finns ett fungerande system for 
uppfoljning, analys och aterkoppling 

Arsbokslut 
2016 

   

Uppdrag 

Uppdrag fra' n MAI och budget 
till namnden Uppftiljning av uppdrag Tidpunkt far 

uppfoljning 

lnitiera HBTQ-certifiering av utbildningsverksamhet. Avstamning vid arets slut Arsbokslut  2016 

Ta fram en gemensam policy for avgiftsfri skola for 
samtliga skolformer. Avstamning vid arets slut Arsbokslut 

2016 
Utveckla samarbetet mellan huvudman och rektor fOr att 
starka det pedagogiska ledarskapet utifran 
laroplansuppdraget. 

Avstamning vid arets slut Arsbokslut 
2016 

Ta fram mal for arbetet med att aka attraktiviteten for 
Avstamning vid arets slutyrkesutbildningarna 2016 

Arsbokslut 

Minska snedfordelningen vad galler anstallda 
forskollarare i syfte att alla barn ska ha tillgang till 
pedagogisk verksamhet under ledning av forskollarare 
varje dag. 

Avstamning vid arets slut Arsbokslut 
2016 

Verka for att kostnader for pedagogiska lokaler per barn 
eller elev är oforandrade eller 
minskar jamfort med 2014 Ors niva. 

Foljs upp i kvalitetsarbetet, se arshjul Arsbokslut 
2016 

Bevaka mOjligheter att s6ka statlig finansiering fOr 
investeringar och lopande verksamhet. Foljs upp i kvalitetsarbetet, se arshjul Arsbokslut 

2016 

Arbeta med jamstalldhetsintegrering i all kommunal 
service och i den kommunala organisationen. ii Avstamning vid arets slut Arsbokslut 

2016 

Namndens servicenivaer 

Serviceniva Uppfoljning av serviceniva Tidpunkt fOr 
uppfoljning 

Forskoleplatser UppfOljning av att plats erbjuds inom 4 manader Arsbokslut 
2016 

Skolplaceringar Uppfoljning av skolvalet September 
2016 

Mottagning nyanlanda Uppfoljning av ny organisation for mottagande December 
2016 
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Statsbidrag och riktade satsningar 

Statsbidrag Uppfoljning av statsbidrag Tidpunkt for 
uppfOljning 

Mindre barngrupper i forskola Uppfoljning av ekonomi och effekter Arsbokslut 
2016 

Omsorg pa obekvam tid Uppfoljning av ekonomi och effekter Arsbokslut 
2016 

Lagstadiesatsning Uppfoljning av ekonomi och effekter Arsbokslut 
2016 

Forstelarare, grundskola Uppfoljning av ekonomi och effekter Arsbokslut 
2016 

Utokad svenskundervisning Uppfoljning av ekonomi och effekter Arsbokslut 
2016 

Matematikhandledare Uppfoljning av ekonomi och effekter Arsbokslut 
2016 

Laslyftet Uppfoljning av ekonomi och effekter Arsbokslut 
2016 

Skapande skola Uppfoljning av ekonomi och effekter Arsbokslut 
2016 

Sarskilda insatser pa skolomradet Uppfoljning av ekonomi och effekter Arsbokslut 
2016 

Matematiklyftet Uppfoljning av ekonomi och effekter Arsbokslut 
2016 

Papperslosa Uppfoljning av ekonomi och effekter Arsbokslut 
2016 

Forstelarare gymnasieskola Uppfoljning av ekonomi och effekter Arsbokslut 
2016 

Lektorer Uppfoljning av ekonomi och effekter Arsbokslut 
2016 

LararlOnesatsning Uppfoljning av ekonomi och effekter Arsbokslut 
2016 

Flyktingmottagande Uppfoljning av ekonomi och effekter Arsbokslut 
2016 

Riktad satsning Uppfoljning av riktad satsning Tidpunkt far 
uppfoljning 

F6rebyggande insatser i forskolan Summering i slutet av aret Arsbokslut 
2016 

Utokning av sarskild satsning pa landsbygdsskolor Summering i slutet av aret Arsbokslut 
2016 



Namndens arshjul 

Uppsala 

Systematiskt kvalitetsarbete 
Bilaga 2 till utbildningsnamndens verksamhetsplan 2016 

www.uppsala.se 	 Utbildningsforvaltningen 



December 

Januari 

April 

1

Resultat skolval 
(grsk) 

Manadsuppfoljning ekonomi 

Maj 

(Delarsbokslut, helarsprognos 

I

bye rs ikt enkatresultat 

Manadsuppfoljning ekonomi j 

Manadsuppfoljning ekonomi 
Juni 

www.uppsala.se  Utbildningsforvaltningen 

Namndens arshjul systematiskt kvalitetsarbete 

Manadsuppfoljning ekonomi 

	 1 fOrskolechefer. Analyserade kunskaps- och 
enkatresultat 

ManadsuppfOljning ekonomi 

Mal och budget (KF) samt 
faststallande av namndens 
verksamhetsplan, budget och ersattningar 

Seminarium med inbjudna rektorer och 	November 

Februari 

Mars 

Manadsuppfoljning ekonomi 

Namndyttrande Mal och budget 
Preliminar verksamhetsplan 
Delarsbokslut, helarsprognos 
Resultat skolval (gy) och platstillgang (fsk) 
Manadsuppfoljning ekonomi 

Augusti Halvarsrapport skolklagomal och anmalan 
am krankande behandling 

Manadsuppfoljning ekonomi  1 

Uppsala 

Namndens arsbokslut, uppfoljning ay 
internkontrollplan 

Halvarsrapport skolklagomal och anmalan om 
krankande behandling 

Manadsuppfoljning ekonomi 

[

Rapport uppfoljning pedagogisk 
verksamhet 

ManadsuppfOljning ekonomi 

Oktober 



Oktober 
• lnrapportering elev- och personalstatistik 

till SCB (15 okt) 
• Betyg ak 6 (Skolverket) 
• Resultat NP gymnasieskola VT 

(Skolverket) 

I 
September 
• Betyg grundskola ak 9 

(Skolverket) 
• Kostnader forskola, 

fritidshem och skola 

\ 
Augusti 
• Skolstart (och forskolestart) 
• lnrapportering kommunalt 

aktivitetsansvar till SCB 

Uppsala 
%Juli 

• Definitivt besked 
antagning 
gymnasieskola 

Utbildningens firshjul Uppsala 2016 
December 
• Nationalla prov 
• Terminsbetyg 
• Betyg avgangna 

gymnasieskola 
• Resultat NP Mc 3, 6 och 

• Nationalla prov 	(lasar 2015/16) 
• Presentation uppfoljning 

pedagogik verksamhet 
• SKL oppna jamforelser 

gymnasieskola (lasar 
2014/ 

Januari - februari 
• Skolval Uppsala 
• lnrapportering 

kommunalt 
9 	aktivitetsansvar till SCBO 

Februari 
• Elev- och fOraldraenkat 

Uppsala 

v 

November 

Mars 
• Nationalla prov 
• Sista svarsdatum elevenkat 

Uppsala 
• Statistik pedagogisk personal 

alla skolformer (Skolverket) 
• Elevstatistik grund- och 

gymnasieskola (Skolverket) 
• Besked skolval grsk Uppsala 
i 

April 
• Nationella prov 
• Statistik barn och personal forskola och 

fritidshem (Skolverket) 
• Resultat NP gymnasieskola HT (Skolverket) 

I 
Maj 
• Nationalla prov 
• Omval gymnasieskola Uppsala 
• SKL oppna jmforelser grundskola (lasar 

2014/15) 	I" 
• Avslutning 

a • Betyg ák9, 
7—  avgangsbetyg och NP 

in till SCB och UHR 

Juni 

www.uppsala.se 	 Utbildningsforvaltningen 



Februari (24 februari 2016) 

• Namndens arsbokslut (foregaende kalenderar) 
— Rapporterar ekonomi och samtliga kvalitetsindikatorer. 
— Namndens analys av satsningar 
— Kallor: Nationell statistik och kommunens egna uppfoljningar. 

Jamforelser med natverkskommuner (R8) och likhetsutsokta 
kommuner (SKUKolada) 

— Uppfoljning av internkontrollplan 
• Halvarsrapport skolklagomal och anmalan om krankande 

behandling 
— Kallor: DokA samt Skolinspektionen och BE0 

• Manadsuppfoljning ekonomi 

Upp(sals 
www.uppsala.se 	 Utbildningsforvaltningen 



Mars (30 mars 2016) 

• Rapport uppfoljning av pedagogisk verksamhet 
— Analys av foregaende lasar 
— Innefattar bade huvudmanna- och hemkommunperspektiv 
— Jamforelser med nationella resultat (+ R8 och likhetsutsokta 

kommuner) 
— Diskussion utifran forskning och rapporter (Exempel: 

Skolinspektionens kvalitetsgranskningar) 
— Innefattar ocksa forskolans uppfoljning utifran kvalitetsrapport 

2014 
— Helarsrapport skolklagomal och anmalan om krankande 

behandling 
• Manadsuppfoljning ekonomi 

Uppsala 
www.uppsala.se 	 Utbildningsforvaltningen 



April (27 april 2016) 

• Resultat skolval grundskola 
— Soktryck, placeringar kommunala resp fristaende skolor 
— KaIla: kommunens antagning 

• Manadsuppfoljning ekonomi 

Uppsala 
www.uppsala.se 	 Utbildningsforvaltningen 



Maj (1 juni 2016) 

• Delarsbokslut och helarsprognos 
— Ekonomi 

• Overgripande resultat elev- och färaldraenkat 
— Skolformsvis resultat 
— Konsuppdelad statistik 
— Trender over tid 
—Ila: kommunens egen uppfoljning 

• Manadsuppfoljning ekonomi 

Uppsala 
www.uppsala.se 	 Utbildningsforvaltningen 



Juni (22 juni 2016) 

• Manadsuppfoljning ekonomi 

Uppsala 
www.uppsala.se 	 Utbildningsforvaltningen 



Augusti (31 augusti 2016) 

• Halvarsrapport skolklagomal och anmalan om krankande 
behandling 
— Kanor: DokA samt Skolinspektionen och BEO 

• Manadsuppfoljning ekonomi 

Uppsala 
www.uppsala.se 	 Utbildningsforvaltningen 



September (31 aug 2016) 

• Na'mndyttrande Mal och budget 
— Inspel rorande mal och indikatorer 

• Preliminar verksamhetsplan 
— Namndens strategier for att na malen 
— Namndens indikatorer 

• Delarsbokslut och helarsprognos 
— Ekonomi och kvalitetsindikatorer gallande enkatresultat 

(kunskapsresultat finns bara for kommunal verksamhet vid 
denna tidpunkt) 

Uppsala 
www.uppsala.se 	 Utbildningsforvaltningen 



September fortsattning 

• Resultat skolval gymnasieskola 
— SOktryck, placeringar kommunala resp fristaende skolor 
— Gymnasieskolan fordelning mellan program 
— KaIla: kommunens antagning 

• Platstillgang aver aret forskola 
— KaIla: kommunens antagning 

• Manadsuppfoljning ekonomi (presenteras vid 
namndsammantrade 5 oktober 2016) 

IA Uppsala 
OMMUN  

www.uppsala.se  Utbildningsforvaltningen 



Oktober (2 november 2016) 

• Manadsuppfoljning ekonomi 

Uppsala 
www.uppsala.se 	 Utbildningsforvaltningen 



November (30 november 2016) 

• Beslut Mal och budget (KF) 

• Faststallande av verksamhetsplan, budget och ersattningar 
— Namndens indikatorer, uppfoljningsplan med tidpunkt far 

uppfoljning 

• Manadsuppfoljning ekonomi 

Uppsala 
www.uppsala.se 	 Utbildningsforvaltningen 



November fortsattning 

• Seminarium med inbjudna rektorer och forskolechefer (30 nov 
2016 ) 
— Seminariet utgar fran huvudmannaperspektiv med analyser 

gallande bade enkat- och kunskapsresultat (nationella 
jamforelser mojliga for grsk ak 9) 

— lnbjudna forskolechefer och rektorer 
• Forskolechefer: piloter som arbetat med kriterier for att mata 

barns utveckling och larande 
• Grundskolerektorer: som praktiskt arbetat med j'amforelser 

mellan den egna och andra skolors resultat 
• Gymnasierektorer: som praktiskt arbetat med 

betygsprognoser for hur manga som nal-  examen 
Uppsala 

www.uppsala.se 	 Utbildningsforvaltningen 



December (21 december 2016) 

• Manadsuppfoljning ekonomi 

Uppsala 
www.uppsala.se 	 Utbildningsforvaltningen 



Forslag till resultatnivaer for analyser 

• JamfOrelser mellan Uppsala kommun, riket och andra 
kommuner. 2 former av kommunjamforelser natverk (R8) och 
likhetsutsokta kommuner (Kolada/SKL) 

• Overgripande skolformsniva med konsuppdelad statistik 
(exempelvis meritmedelvarde och enkatresultat) 

• Jamforelser mellan fristaende och kommunala verksamheter 
• Enhetsniva — jamforelser mellan olika enheter far att folja upp 

likvardighet (kan aven innehalla konsuppdelad statistik) 
• Skillnader inom enheter mojliga att Ora — jamfora klasser 

inom samma arskurs (kommunal verksamhet) 
• Amnen — resultat i matematik aver tid (matematiklyftet) 

Uppsala 
www.uppsala.se 	 Utbildningsforvaltningen 



Indikatorer (Utbildningsresultaten ska 
forbattras) 

Tidpunkt for 
uppfoljning 

!calla JamfOrelser 

SIRIS 

Arsbokslut 2016 Kommande Over tid Kommunens 
egen uppfoljning 

Arsbokslut 2016 R8 och likhetsutsokta 
kommuner 

Andel forskolor som utvecklat barnens formagor och intressen 
inom spra.k, matematik, teknik och naturvetenskap som beskrivs i 
laroplanen 

Andel elever med behorighet till yrkesprogram i gymnasieskolan 
efter avslutad grundskola 

SINS Arsbokslut 2016 R8 och likhetsutsokta 
kommuner 

Andel elever med behorighet till naturvetar- och 
teknikprogrammet i gymnasieskolan efter avslutad grundskola. 

Arsbokslut 2016 R8 och likhetsutsokta 
kommuner 

Genomsnittligt meritvarde for flickor och pojkar i grundskolans 
arskurs 9. 

SIRIS 

SIRIS Arsbokslut 2016 R8 och likhetsutsokta 
kommuner 

Andel grundskoleelever som uppnatt kunskapskraven i alla arnnen 
i axskurs 9 

Arsbokslut 2016 Kommunens 	Kommande Over tid 
egen uppfoljning 

Andel elever ej godkanda i alla amnen, med minst E i alla amnen 
respektive med nninst B i alla amnen (eller motsvarande) 
(kommunala grundskolor) 

SIRIS Arsbokslut 2016 R8 och likhetsutsokta 
kommuner Andel gymnasieelever med examen inom tre Ox. 

Arsbokslut 2016 SIRIS R8 och likhetsutsokta 
kommuner 

Andel gymnasieelever som avslutat sina gymnasiestudier inom 
fyra ár (examen/studiebevis) 

SIRIS Arsbokslut 2016 R8 och likhetsutsOkta 
kommuner 

Andel gymnasieelever med grundlaggande behorighet till 
universitet och hogskola, hogskoleforberedande program 

Indikatorer 

Uppsala 
www.uppsala.se 	 Utbildningsforvaltningen 



Indikatorer 

      

lndikatorer (Segregationen ska minska) 

 

Tidpunkt far 
uppfoljning 

    

  

KaIla 

 

Jamforelser 

      

 

Andel gym nasieelever som är etablerade pa arbetsmarknaden 
	

Arsbokslut 2016 
eller studerar 2 ár efter avslutad gymnasieutbildning. 

SIRIS 
	

R8 och likhetsutsokta 
kommuner 

 

            

           

 

lndikatorer (Barn och ungdomars 
delaktighet bidrar till att skolan anpassas 
till deras behov) 

 

Tidpunkt far 
uppfoljning 

 

KaIla 

 

Jamforelser 

 

            

  

Andel elever som upplever att de är med och bestammer hur de 
ska arbeta med olika skoluppgifter, al< 5 

 

i 
November 2016 
	

Kommunens 
egen uppfoljning 

 

Over tid 

 

  

Andel elever som upplever att de är med och bestammer hur de 
	November 2016 

	
Kommunens 
	

Over tid 
ska arbeta med olika skoluppgifter, ak 8 

	 egen uppfoljning 

 

  

Andel elever som upplever att lararna tar hansyn till deras asikter, 
ak 5 

 

November 2016 
	

Kommunens 
egen uppfoljning 

 

Over tid (+SKL oppna 
jamforelser) 

 

  

Andel elever som upplever att lararna tar hansyn till deras asikter, 	November 2016 
	

Kommunens 
	

Over tid (+SKL oppna 
ák 8 
	 egen uppfoljning 	jamforelser) 

 

WPM 
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Indikatorer 
lndikatorer (Alla barn och unga garanteras 	Tidpunkt for 	KaIla 	Jamforelser 
en trygg och larande miljo och elever med 	uppfoljning 
behov av stod ges mojlighet till tidiga 
insatser) 
Andel forskolor som utvecklat barnens formaga att fungera enskilt 
och i grupp, att hantera konflikter och forstâ rattigheter och 
skvldiqheter samt ta ansvar for qemensamma reqler 

 

November 2016 

 

Kommunens 
egen uppfoljning 

 

Kommande Over tid 

      

Andel foraldrar som kanner sig trygga nar deras barn vistas i 
	

November 2016 
	

Kommunens 	Over tid 
forskolan 	 egen uppfoljning 

Medelvarde far andel positiva svar pa samtliga fragor i 
foraldraenkaten 

 

November 2016 

 

Kommunens 
egen uppfoljning 

 

Over tid 

     

Andel elever som har natt kravnivan far samtliga delprovi de 
	

Arsbokslut 2016 
	

SIRIS 
	

R8 och likhetsutsokta 
nationella proven i arskurs 3 

	
kommuner 

Andel elever som kanner sig trygga i skolan al< 5 

      

 

November 2016 

 

Kommunens 
egen uppfaljning 

 

Over tid (+SKL oppna 
jamforelser) 

Andel elever som kanner sig trygga i skolan al< 8 
November 2016 Kommunens 	Over tid (+SKL oppna 

egen uppfoljning 	jamforelser) 

Andel elever som kanner sig trygga i skolan gymnasieskolan ak 2 

 

November 2016 

 

Kommunens 
egen uppfoljning 

 

Over tid 

Elevers uppfattning om undervisningens kvalitet (index 0-100, 	November 2016 
	

Kommunens 
	

Over tid 
grundskolans al< 5 
	 egen uppfoljning 

Elevers uppfattning om undervisningens kvalitet (index 0-100, 
grundskolans ak 8 

 

November 2016 

 

Kommunens 
egen uppfoljning 

 

Over tid 

- Elevers uppfattning om undervisningens kvalitet (index 0-100, 
gymnasieskolans ak 2 

November 2016 Kommunens 	Over tid 
egen uppfoljning 

 

ningen 



KaIla Tidpunkt far 
uppfoljning 

Jamforelser Indikatorer (Fritidshemmen ska uppvaga 
skillnader i elevernas forutsattningar att 
tillgodogora sig utbildning genom att 
stimulera deras utveckling och larande 
samt erbjuda dem en meningsfull fritid och 
rekreation i en trygg miljo) 

Over tid November 2016 Kommunens 
egen uppfoljning Elevernas uppfattning om fritidshemmets kvalitet (index 0-100).. 

Indikatorer (Okad likvardighet ska uppnas 	Tidpunkt for 	Kalla 	Jamforelser 
genom att lagstanivan for elevernas 	uppfoljning 
kunskapsresultat i Uppsalas skolor hojs) 
Andel skolor oavsett huvudman i Uppsala dal under 80 procent av 

	
Arsbokslut 2016 
	

SIRIS 
	

Kommande aver tid 
elever i Arskurs 9 har uppnatt malen i alla amnen 

Indikatorer 

Uppsala 
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