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Aktuellt 



Nya styret 
• Minoritetsstyre i Uppsala kommun mellan Socialdemokraterna (23), 

Vänsterpartiet (11), och Miljöpartiet de gröna (5). 
Minoritetsstyret har en valteknisk samverkan med Utvecklingspartiet 
Demokraterna (2). 

• Nya nämnder från årsskiftet – beslutas på kommunfullmäktiges möte 
i december
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Mål och budget
25 oktober – remissversion av Mål och budget presenteras

27 oktober – UBN behandlar yttrandet om Mål och budget

17 november - UBN AU behandlar förslag till ersättningar

23 november Mål och budget behandlas i KS

24 november - UBN beslutar om ersättningar utifrån remissversionen 
Mål och budget

12-13 december - Mål och budget fastställs i KF
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Uppföljning kvalitetshöjande åtgärder
• Enkät kommer att skickas ut. 

• Syftet är att  följa upp vad medlen har används till för att kunna 
redovisa till Skolverket. 
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Skolval 2023



Viktiga datum - Skolvalet
11 - 31 januari: Skolvalet öppet för ansökningar.

Senast 10 mars: Beslut går ut.

Vykort har gått ut under oktober till de som ska delta.

Information på Uppsalawebben uppdateras löpande.

Brev med inbjudan att delta kommer landa i brevlådorna ungefär 
när ansökningsperioden öppnar den 11 januari!

Skolornas webbar kommer ha information om öppet hus.
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Viktiga datum – Skolvalets bytesperiod
22-31 mars: Skolvalets bytesperiod öppet för ansökningar.

Senast 30 april: Beslut går ut.
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Inför bokslut 



Behörigheter
Viktigt att rektor beställer behörighet till rätt person I god tid samt
avbeställer behörighet för de som slutat.

Beställning av behörigheter för att se elevunderlag (uppsala.se)

11

https://utforareskola.uppsala.se/driva-och-administrera/bestallning-av-behorigheter-for-att-se-elevunderlag/?_t_id=JR8VpR5mKYAKWoY3cQGlfg%3d%3d&_t_uuid=T-kNMrGqRq6Wnk1_x3Z64g&_t_q=beh%c3%b6righeter&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a496d4457-381f-448c-8a95-e200b6bcfd07%2candquerymatch%2candquerymatch&_t_hit.id=Uppsala_ModulWebb_Models_Pages_StandardPage/_952feed7-bae7-436a-b2ad-1d714b555a0e_sv&_t_hit.pos=1


Barnkontroller för rätt ersättning
Viktigt att ha koll på att rätt barn går på förskolan och meddela antagningen
om barn slutat/flyttat till annan kommun.

Att barnet har rätt grund för placering.

Ha koll på tilläggsbelopp för barn som går ned I tid p g a syskons födelse etc. 

Meddela skyddade barn som slutat för att inte korrigering av 
ersättning behöver göras I efterhand.
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Triple P
Anna och Sandrine 
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Ersättningar pedagogisk 
verksamhet 2023 



Bakgrund
Mål och budget 2023 beslutas av kommunfullmäktige 12-13 december.

De föreslagna ersättningarna är baserade på remissversionen av Mål och 
budget för 2023. Vid behov kommer nytt beslut att fattas.

Utifrån det beslutet och med skollagens bidrag på lika villkor ska 
nämnden besluta om ersättningar för pedagogisk verksamhet 2023.

Bidrag ska fastställas per kalenderår och beslutas före kalenderårets 
början.

Bidraget består av ett grundbelopp och strukturersättning. 
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Strukturersättningens andel av 
kommunbidrag/belopp

Förskola 4,6% Grundskola 7,7% Gymnasieskola 5%Fritidshem 4,5%*

* Beräknat utifrån de 12,5 
miljoner som avsatts för 2023



Övriga ersättningar

• Ersättning för modersmålsundervisning

• Ersättning för asylsökande och nyanlända barn och elever

• Ersättning till vissa landsbygdsskolor

• Ersättning resursenheter 

• Tilläggsbelopp extraordinära stödinsatser
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Satsningar i MoB 2023-2025



Utgångspunkter i mål och budget 
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Satsningar i MoB 2023 – Förskola
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Förskola, öppen förskola belopp i tkr

Beskrivning Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 Hantering 2023* 

Nivåhöjande

För ökad lokalhyra per elev/förskola som överstiger 

ordinarie uppräkning av ram
7 479 15 123 30 422 Grundbelopp

Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda 

lokaler som inte nyttjas inom förskolan övergår till KS-

KLK (fastighetsstaben

-837 0 0 Grundbelopp

För ökad lokalhyra öppen förskola i Västra Stenhagen 0 618 209

Tidsbegränsade

Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 

medarbetare per chef
1 500 2 200 1 500 Grundbelopp

Totalsumma 8 142 17 941 32 131
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Summering per skolform



Uppräkning av grundbelopp 2023 
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Skolform 2023 2022

Förskola & pedagogisk omsorg 5,30% 2,6%

Grundskola 6,63% 2,1%

Fritidshem 5,80% 2,1%

Grundsärskola 4,30% 2,1%

Gymnasieskola 7,40% 2,1%

Gymnasiesärskola 8,00% 5,5%



Förskola & pedagogisk omsorg

Uppräkning av grundbelopp: 5,30%

• Prisuppräkning: 5,8%

• Effektivisering: -1,5%

• Satsning ökad lokalhyra (ca 6,6 mnkr = 0,45%)

• Satsning riktmärke
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Fikapaus 
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SCB rapportering

Kartläggningar 
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Ny lagstiftning



Nya bestämmelser – återkallande 
(26 kap. 14 C § skollagen) 
Från och med den 1 juli 2022 ska kommunen återkalla beslut om 
godkännande av huvudman om huvudmannen 

• inte startat sin verksamhet senast två år från den första tidpunkt som 
godkännandet avser

• inte bedrivit sin verksamhet under en sammanhängande tid av två år 
(gäller från och med 1 juli 2022)

Huvudmän som har godkännande från innan 1 juli 2022 behöver ha 
startat sin verksamhet inom två år, senast 1 juli 2024. Annars kommer 
godkännandet att återkallas.
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Nya bestämmelser – pedagogisk omsorg 
(25 kap. 2 § skollagen)
• Godkännande som huvudman, istället för rätt till bidrag. 

• Högre krav på verksamheten ” främja barns allsidiga personliga 
utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 
individer och medborgare. Barnen ska förberedas för fortsatt 
lärande och för utbildning inom skolväsendet.”  

• Särskilt stöd

• Registerkontroll för boende över 15 år i samma hushåll.

• Krav på kompetensutveckling för personal och på dokumenterat 
systematiskt kvalitetsarbete. 
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Omarbetade bestämmelser – systematiskt 
kvalitetsarbete 2022-08-01 (4 kap. 3 §
skollagen)

Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå 
systematiskt och kontinuerligt planera och följa upp utbildningen, 
analysera orsakerna till uppföljningens resultat och utifrån analysen 
genomföra insatser i syfte att utveckla utbildningen. Lag (2022:940).

Förtydligat ansvar att ANALYSERA måluppfyllelsen. 
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Förskolor med konfessionell inriktning 1 
kap. 7 (a-d) § skollagen

Förtydligade regler för förskolor med konfessionell inriktning (från 2 
januari 2023). 

• Godkännande för konfessionell inriktning krävs.

• Krav på frivilligt deltagande förtydligas. 

• Krav på skriftlig information till vårdnadshavare om varje 
konfessionellt inslag (vilka inslag, vilka alternativ som erbjuds och att 
deltagande är frivilligt). 

Huvudmän som har ett godkännande sen tidigare ska anmäla att man 
fortsatt vill ha konfessionella inslag I utbildningen senast den 1 juli 2023. 
Utbildningsförvaltningen tar fram en särskild blankett för anmälan som 
kommer att finnas på utförarwebben utforareskola.uppsala.se.
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Påminnelse om ändringar i ägar- och 
ledningskrets
Om det skett förändringar inom ägar- och ledningskretsen är du 
som huvudman skyldig att anmäla detta inom en månad till 
utbildningsförvaltningen. Blankett på utförarwebben. 

Vad händer när du anmält:

• Granskning av nya personer i ägar- och ledningskrets (bland 
annat UC och polisregister)

• Underrättelse om att granskning är gjord.

Huvudmannen ansvarar för att förskolans ägar- och ledningskrets 
har insikt i författningarna.

Utförarwebben: utforareskola.uppsala.se. 32
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Information från kommunal 
huvudman 



Kvalitetsrapport –
Förskola och pedagogisk omsorg
Jan Aili

Utbildningsförvaltningen

20221124



Förskola
Vi har 107 kommunala förskolor 
och familjedaghem 
samt 6 öppna förskolor

Fristående 
37%

Kommunala 
63%

12 100 barn i 
förskolan
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Styrkor

Utvecklingsområden

Insatser
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Styrkor



Kartläggning förskoleklass - svenska

38

Kategori

Andel som 

uppmärksammats göra 

vad som anges 2020

Andel som 

uppmärksammats göra 

vad som anges 2021

Vi berättar och beskriver 91% 91%

Vi lyssnar och samtalar 89% 87%

Vi kommunicerar med symboler och 

bokstäver 88% 88%

Vi urskiljer ord och språkljud 76% 72%

Antal kartläggningar 2021 Ca 5400

Antal elever 2021 Ca 1370

Kan berätta sammanhängande om något hon eller han varit med om

Kan beskriva en sak eller en företeelse så att andra förstår

Visar intresse för vad andra säger

Kan förstå en enkel instruktion

Kan kommunicera genom att rita bilder/skriva bokstäver och symboler

Visar intresse för bokstäver

Kan skriva sitt eget namn

Kan ange vad det står i vanliga ordbilder

Kommunal pedagogisk omsorg 2020 87%
Kommunal pedagogisk omsorg 2021 92%



Kartläggning förskoleklass  - matematik
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Kommunal pedagogisk omsorg 2020 87%
Kommunal pedagogisk omsorg 2021 91%

Antal kartläggningar 2021 Ca 4000

Antal elever 2021 Ca 1370

Kategori

Andel som 

uppmärksammats göra 

vad som anges 2020

Andel som 

uppmärksammats göra 

vad som anges 2021

Lekparken 84% 82%

Mönster 89% 88%

Sanden/riset 81% 81%

Tärningsspel 89% 85%

Visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet.
Prövar och använder olika idéer genom att följa, fortsätta och översätta 

mönster.

Kommunicerar och resonerar om mönster. 

Visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet. 

Prövar och använder olika idéer för att lösa problem inom mätning. 

Kommunicerar och resonerar om mätandets princip. 



Förskoleenkäten

Familjedaghem

• Jag känner mig trygg när mitt barn är på förskolan

• Mitt barn trivs på förskolan

• Jag skulle rekommendera mitt barns förskola till 

andra

9 8 %

9 8 %

9 1 %

0 100 0 100 0 100

48%

Svarsfrekvens

Totalresultatet

Jag känner mig trygg när mitt barn är 
på förskolan

Mitt barn trivs på förskolan Jag skulle rekommendera mitt barns 
förskola till andra

83%



Medarbetarenkäten
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Styrkor

Utvecklingsområden

Insatser



Utvecklingsområden



Kartläggningen förskoleklass - svenska
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2019 2020 2021

Uppsala kommunala förskolor 86,1% 85,8% 84,1%

Flicka 87,9% 87,9% 87,4%

Pojke 84,4% 83,8% 81,0%

Första kvartilen 81,0% 81,0% 77,6%

Tredje kvartilen 91,7% 91,8% 92,4%

Aktivitet 2019 2020 2021

Kan dela upp korta meningar i ord 79% 77% 76%

Kan urskilja första språkljudet i ord 86% 82% 76%

Kan dela upp enkla ord i språkljud 73% 71% 63%

Kan koppla samman bokstäver med deras namn och språkljud 77% 75% 72%



Kartläggning förskoleklass - matematik
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2019 2020 2021

Uppsala kommunala förskolor 86,4% 86,5% 84,2%

Flicka 86,3% 86,8% 85,4%

Pojke 86,5% 86,2% 83,0%

Första kvartilen 81,1% 82,3% 78,0%

Tredje kvartilen 92,4% 92,3% 92,2%

2019 2020 2021

Kommunicerar och resonerar om tal och dess värden. 
Visar förståelse för räkneprinciperna. 88% 86% 81%

Kommunicerar och resonerar om tal och dess värden. 
Uppskattar antal utan att behöva räkna. 79% 80% 70%

Kommunicerar och resonerar om tal och dess värden. 
Känner igen siffror och benämner dem. 95% 93% 92%

Prövar och använder olika idéer genom att använda 
en metod för att addera antal. 90% 88% 85%



Förskoleenkäten
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Familjedaghem

• På mitt barns förskola får pojkar och flickor lika …

• Personalen på mitt barns förskola hanterar …

• Jag får bra information om hur mitt barn utvecklas

9 4 %

8 0 %

8 8 %

0 100 0 100 0 100

48%

Svarsfrekvens

Totalresultatet

På mitt barns förskola får pojkar och 
flickor lika möjligheter att utvecklas

Personalen på mitt barns förskola 
hanterar konflikter mellan barnen på ett 

bra sätt

Jag får bra information om hur mitt 
barn utvecklas på förskolan

83%

76%
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Medarbetarenkäten
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Styrkor

Utvecklingsområden

Insatser



Insatser



Insatser
Utvalda enheter 2020 2021 2022
Kartläggning förskoleklass språk 79 82 84

Kartläggning förskoleklass matematik 81 82 85
Förskoleenkät 81 81 82
Medarbetarenkät 67 67 73
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Riktade insatsen - skolverket 2020 2021 2022
Kartläggning förskoleklass språk 79 79 81

Språk- Läs- och skrivutvecklare 2020 2021 2022
Kartläggning förskoleklass språk 78 79 88

Logoped

Utvecklingslärare

SKUA

Barnhälsan
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Utvecklingsområden
I syfte att förbättra förskolans kvalitet har fyra utvecklingsområden identifierats för 2023.

Undervisnings-
uppdraget

Medvetet vald undervisningsupplägg
Folologisk medvetenhet och taluppfattning
Nyanlända och flerspråkiga barn

Förmågan till analys
Förste Förskollärare
Centrum för förskoleforskning

Demokratiaspekten – digitalisering
Kompensatoriska uppdraget
Utveckla jämställdhetsarbetet

Chefers förmåga leda digitalisering
Komptensutveckla förändringsledning
Barns närvaro
Identifiera framgångsfaktorer

Vetenskaplig grund 
och beprövad 
erfarenhet

Likvärdig 
förskola

Styrning och 
ledarskap



Summering
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Resultaten har en nedåtgående 
trend, exkl medarbetarenkäten.

RESULTATEN

Pandemin har haft störst negativ 
påverkan för pojkar samt den grupp 
av barn som behöver mest stöd och 
stimulans, särskilt gällande språk. 

PANDEMIN

Ledningens riktade insatser 
till enheter med behov av 
stöd ger positiv effekt. 

INSATSER

FAMILJEDAGHEMMEN

Familjedaghemmens förmåga att 
upprätthålla höga resultat över tid, 
trots pandemi.

SVARSFREKVENS

Svarsfrekvensen på förskoleenkäten 
är väldigt låg.

UNDERVISNING

Utveckla undervisningen med fokus 
på bland annat undervisning som 

planerad och målstyrd process samt 
progression i undervisningsinnehåll.
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Statsbidrag 
Bättre språkutveckling 2022



Detta ska bidraget användas till

Det övergripande syftet med statsbidraget är att stärka 
språkutvecklingen i svenska, särskilt för barn som har ett annat dagligt 
umgängesspråk i hemmet än svenska.

-särskilda språkutvecklande insatser som stärker språkutvecklingen i 
svenska

-kompetensutveckling av förskolepersonal i språkutvecklande 
arbetssätt i svenska.

Källa: Skolverket
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Insatser som bekostas centralt av 
stadsbidraget för både fristående och 
kommunala förskolor

o Digital bilderbokstjänst Polyglutt till alla förskolor-nuvarande avtal löper vidare 2022

o Tillgång till digitala utbildningsmoduler i TAKK  och bildstöd från hösten 2022 

o Utbildningspaket för arbetslag och rektor i fem moduler om kommunikation med 
vårdnadshavare med Linn Eckeskog fil.dr. i medie- och kommunikationsvetenskap.
(Se mer detaljer under bild 5).
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Utbildningspaket: 
Kommunikation med vårdnadshavare
Digital utbildning med Linn Eckeskog , fil.dr i medie- och kommunikationsvetenskap

Kommer finnas tillgängligt på Studentlitteratur under en längre period. Du loggar in med en kod 
som ni får tillgång till senare i vår. Planera om och när det passar er bäst att ta del av detta.

Avsnitten innehåller följande:

Utbildningen består av fem inspelade föreläsningar och fem praktiska reflektionsuppgifter som 
förankrar innehållet i din yrkesvardag.

Film 1 (17 min): Samverkan och kommunikation + workshop

Film 2 (26 min): Berättelsen om förskolan + workshop

Film 3 (28 min): Text, bild och form + workshop 

Film 4 (22 min): Olika områden – olika uppdrag + workshop

Film 5 (11 min): Rutiner ansvar och vägen framåt + workshop

Läs mer: Kommunikation som professionaliseringsverktyg | Förskoleforum (forskoleforum.se)
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https://forskoleforum.se/artiklar/kommunikation-som-professionaliseringsverktyg


Varje förskola får även i år en tilldelad summa 
att själv disponera

Den summa som tilldelas varje förskola är 310 kr per barn /volym avläses feb-22 .

Pengarna kan använda efter egna behov kopplat till språkutvecklande insatser. 

Förslagsvis kan de användas till följande områden:

o Digital utrustning

o Kulturutbud och olika estetiska uttryckssätt

o Läsmiljöer, litteratur mm 

o Polyglutt till VH
58



TAKK och Bildstöd i förskolan
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Polyglutt för vårdnadshavare

Finns behov av att bidra till ökad läsning i hemmen med samma digitala 
bilderbokstjänst  som finns i förskolan?

Detta kan tecknas per förskola. Kostnad beräknas då på 45 kr/per barn 
som går på förskolan.
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Utvärdering och nya satsningar
Menti.com

5953 6154

http://www.menti.com/
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Barnantal - planering
Lokaler, lokaler, lokaler



Befolkningsprognos
SCB: Minskat barnafödande 2022 med 7%
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Befolkningsprognos, 1 –18 år
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Behov och kapacitet – förskola
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Vad gör vi?
• Evakueringar till befintliga lokaler – Luthagen, Voxenåsen, Bälingeby, Silikatet, 

• Pausar förskolor och skjuter på framtiden – Trollskogen, Järlåsa, Skytteln, 
Rackarberget, Librobäck, Skölsta

• Stoppar byggen – Valsätra, 

• Stänger förskolor – Öfre Slotts, Kullerstenen, Silikatet
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Utvärdering
Kommande stormöten



72

Glöm inte att hålla er 
uppdaterade på 
Utförare skola (uppsala.se)

https://utforareskola.uppsala.se/



