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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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Ansökan distansundervisning
• Kommunala grundskolan avser att ansöka om tillstånd för 

distansundervisning som särskilt stöd

• Den undersökning som gjordes bland de fristående tidigare kommer 
att användas som underlag i ansökan 
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Gymnasiemässan
• Genomfördes 17 november

• Utvärdering kommer genomföras

• Spontana tankar eller medskick?
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Skolval 2023



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

1-3 februari: Antagningen registrerar pappersansökningar mm.

6-8 februari: Fristående skolor lägger in sina lediga platser och 
prioriteringar av elever i Mitt skolval. 

- Workshop kommer hållas för de som vill ha hjälp i systemet

Senast 10 mars: Beslut går ut
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Viktiga datum – Skolvalets bytesperiod
22-31 mars: Skolvalets bytesperiod öppet för ansökningar

11-12 april: Antagningen registrerar pappersansökningar mm.

13-14 april: Fristående skolor lägger in sina lediga platser och 
prioriteringar av elever i Mitt skolval.

Senast 30 april: Beslut går ut
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Att tänka på i skolvalet
Alla elever har rätt till högsta möjliga val utifrån gällande regler och 
urvalsprinciper (för kommunala och fristående skolor). Det ska vara lätt 
att göra rätt!

Prioritera elever enligt er kö, inte utifrån elevernas rangordning.

Det betyder att ni kan ha vissa lediga platser efter skolvalet – pga. elever 
som väljer och får högre prioriterade val. 

Prioritera nya elever enligt er kö på dessa platser i skolvalets 
bytesperiod. De placeringarna kommer vara klara senast sista april.
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Vad är på gång i Skolvalet?
Vykort har gått ut till de som ska delta.

Information på Uppsalawebben uppdateras löpande.

Planering och förberedelser i system i full gång.

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

Tänk på att uppdatera era skolwebbar och lägga ut info om öppet 
hus där! Det finns ingen samlingssida om öppet hus.
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Administratörsträff i 19 januari kl 10-12
För fristående och kommunala skoladministratörer

Info om bland annat

• tidplan och aktiviteter i skolvalet,

• vad man ska tänka på i Mitt skolval,

• skapandet av nytt läsår i IST administration

Separat inbjudan kommer.
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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.

Behörigheten är personlig och får inte lånas ut till andra. 

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


Elevkontroller för rätt ersättning
Viktigt att ha koll på att rätt elever går på skolan.

Meddela skyddade som slutat för att inte korrigering av 
ersättning behöver göras I efterhand.
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regionuppsala.se

Liv och Hälsa Ung 
2023

Kontaktperson Region Uppsala:
Tryggve Pederby, utredare, Enheten strategi och utveckling

Kontaktperson Uppsala kommun:
Louise Hjortenfalk, utvecklingsledare, Hållbarhetsavdelningen



regionuppsala.se

Om LHU

• Genomförs vartannat år sedan 2005 med syfte att
följa hälsa, levnadsvanor och livsvillkor hos länets
ungdomar

• Erbjuder alla länets skolor med elever i årskurs
7, 9 och årskurs 2 gymnasiet att delta – skolan och 
kommunen får sitt eget resultat

• Genomförs i skolan, av skolpersonal, under skoltid
och under provliknande former – anonymt och 
frivilligt

• Samägd av länets kommuner och Region Uppsala 
sedan 2013 – kommunen äger sitt eget resultat

• Svarsfrekvens 2021: 68% = 8096 elever

Om Liv och hälsa ung



regionuppsala.se

LHU 2023

• Utförs februari under veckorna 6–9 undantaget sportlovsveckan 
(samma tidsperiod som den alltid har utförts)

• I år synkas vår undersökning med CDUT-regionerna (Örebro län, Sörmland, Västmanland). 
Detta öppnar upp för gemensam analys.

• Frågeunderlaget har varit under utveckling under hösten

- Förvaltningsrepresentanter bjöds in till möte i oktober för att ge synpunkter på frågor i 
enkäten. (från UBF: strateg från Barn- och elevhälsan, enhetschef från Enheten för kvalitet 
och uppföljning)

- Intervjuer har genomförts av ansvarig på Region Uppsala med Bengt Stenberg, 
Vaksalaskolan och Jörgen Norman, Celciusskolan. Frågor om största svårigheterna vid 
utförandet av enkätundersökningar i skolan.



regionuppsala.se

Under hösten
• Kommunernas arbetsgrupper leder arbetet med förankring i skolorna. 

• Varje skola kommer ha en kontaktperson som är i dialog med oss om arbetet och som 
leder distribuering av enkäten i skolorna.

• Information om undersökningen ska ut till alla vårdnadshavare.

• Viktigt att vi når skolor som inte har varit med tidigare år.

Skolor som saknades i Uppsala 2021:

• Ansgargymnasiet

• Cultus gymnasieskola

• Kunskapsgymnasiet

• Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

• Vaksalaskolan

• Yrkesgymnasiet Uppsala
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April Maj Juni Juli Augusti
September 
och vidare

Tidsplan

Se över och säkerställa 
kontaktpersoner i 
kommuner
(Ansvarig RU) 

Börja se över 2023 års 
enkät, avstämningar med 
sakkunniga kring 
justeringar, nya frågor, 
osv.
(Ansvarig RU) 

Fortsatt översyn enkät, bl.a. 
dialoger och avstämningar 
med CDUT (övriga regioner 
som genomför LHU). 
(Ansvarig RU) 

Uppstartsmöte 
projektgruppen. 
Presentera och diskutera 
2023 års enkät och 
upplägg fortsatt arbete för 
genomförande. 
(Ansvarig RU)  

Uppstart Enkätens fastställande

Fortsatt arbete enkät, arbeta 
fram slutlig version. Enkät bör 
vara helt färdigställd i 
november/december. 
(Ansvarig RU) . 



regionuppsala.se

Oktober November December Januari Februari Mars April Maj

Förankringsarbete
• Förankra på hemmaplan i 

aktuella 
ledningsgrupper/nätverk 
(ansvariga=kommuner)

• Uppstart kommunikation 
med skolor (ansvar: 
kommuner) 

• Samla in 
rektorsuppgifter

• Få med alla skolor

Brev till rektorer –
utse 
kontaktperson på 
skolan (helst ej rektorn 

själv!) (ansvar: 
kommunerna. 
Informationsmaterial från 
RU)

Första info till 
kontaktpersoner 
på skolor
(Ansvar: kommunerna. 
Informationsmaterial från 
RU)

Information inför 
genomförande till 
skolornas 
kontaktpersoner
(Ansvar: kommunerna. 
Informationsmaterial från RU)

Genomförande i 
skolorna påbörjas

Förankring/info inför genomförande Datasammanställning/resultatframställan

Genomförandet i 
skolorna avslutas.  

Resultatframställan 
av konsult

Kontroll av 
material
(ansvarig RU)

Analys/fram-
tagande av 
pressmeddelande 
mm
(ansvarig RU)

Återkoppling 
kommuner, skolor 
och elever
(Material från RU, 
kommuner ansvarar för 
återkoppling till skolor och 
leverans av deras material)

Kontinuerlig kommunikation och avstämningar kring enkät och genomförande
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Resultaten från LHU har 
bland annat använts till…

• Rapport barn och ungas psykiska hälsa i Uppsala 2021

• Används i styrdokument i flera kommuner såväl som i Region 
Uppsala

• Fördjupade analyser, tex. av psykisk ohälsa, sexuell hälsa och 
trygghet

• Uppföljning av projekt/handlingsplaner, t.ex: Effektiv och nära 
vård, Handlingsplan Gottsunda-Valsätra, suicidprevention

• Underlag för workshops med olika målgrupper så som polis, 
skola och politiker (Knivsta)

• Dialoger med ungdomar – ungdomsråd, hackaton, workshops 
(2019 mycket kring psykisk hälsa)
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Tack!
Kontaktperson Uppsala kommun:

Louise Hjortenfalk

louise.hjortenfalk@uppsala.se

Projektledare Region Uppsala:

Tryggve Pederby

tryggve.pederby@regionuppsala.se

Rapporter och underlag finns på Region Uppsalas samverkanswebb 

mailto:louise.hjortenfalk@uppsala.se
mailto:Angelica.kristiansson.astrom@regionuppsala.se
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Unga och narkotika



Stöd för arbetet med ANDT
Webbportal: Unga och narkotika - Uppsala kommun

• Förebyggande arbete

• - Att upptäcka, varningstecken

• - Att tänka på vid orosanmälan

• - Åtgärder i skolan

Handlingsplan

7331-droger-handlingsplan_webb.pdf (uppsala.se)

https://www.uppsala.se/kampanjsidor/ungaochnarkotika/
https://www.uppsala.se/contentassets/bdaf112f6db84b549a90d2434b9dd439/7331-droger-handlingsplan_webb.pdf


PAUS och FIKA



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 – Grundskola
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Grundskola, belopp i tkr

Beskrivning Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 Hantering 2023

Nivåhöjande

För ökad lokalhyra per elev/grundskola som utöver 

ordinarie uppräkning av ram
34 362 16 954 35 719 Grundbelopp

Simundervisning i lågstadiet 800 0 0 Hemkommun

Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda 

lokaler som inte nyttjas inom grundskolan övergår till 

KS-KLK (fastighetsstaben)

-3 026 0 0 Grundbelopp

Tidsbegränsade

Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 

medarbetare per chef
1 500 2 000 1 500 Grundbelopp 

Utökad studietid åk F-9 17 284 17 284 0
Grundbelopp (12,7 mnkr till åk 4-9 och 4,6 mnkr 

till F-3)

Totalsumma 50 920 36 238 37 219
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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%



Förskoleklass & grundskola

Uppräkning av grundbelopp: 6,63%

• Prisuppräkning: 5,8%

• Effektivisering: -1,5%

• Satsning ökad lokalhyra (c:a 31,3 mnkr = 1,52%)

• Satsning utökad studietid (ca 17 mnkr = 0,84%)

• Satsning riktmärke
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Övriga ändringar
• Framgår av missivet

• Inga stora förändringar för grundskolan
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Vård i samverkan 
(ViS)
Viktor Engström

Utbildningsförvaltningen, Barn- och elevhälsan

25 november 2022



Vård i samverkan (ViS)
• Region Uppsala och länets kommuner samverkar för ett hållbart utvecklingsarbete inom 

området hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO). 

• I HSVO förs dialog och aktiv samverkan på politisk och tjänsteledningsnivå med representanter 
för alla länets kommuner samt Region Uppsala.

• Vård i Samverkan (ViS) är samlingsnamnet för de styrande dokument som stödjer 
huvudmännens samarbete i Uppsala län inom HSVO. 

• Dokumenten riktar sig i nuläget enbart till de kommunala skolverksamheterna inom länet men 
fristående förskolor och fristående skolor rekommenderas att följa dem.
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Nya beslutade ViS-dokument

Samverkan vid förskrivning av hjälpmedel i skolan (pdf)

Syftet med dokumentet är att tillgodose elevers rätt att utifrån sina egna förutsättningar 

utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål samt att skapa förutsättning för att 

barn/elever med funktionsnedsättning ska få tillgång till hjälpmedel i skolan oavsett vilken 

huvudman (skolhuvudman eller sjukvårdshuvudman) som har kostnadsansvar.

Målet med dokumentet är att tydliggöra ansvaret för hjälpmedel i skola och minska de 

gränsdragningsproblem som finns och underlätta samverkan.
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https://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-30026&docId=DocPlusSTYR-30026&filename=Samverkan%20vid%20f%C3%B6rskrivning%20av%20hj%C3%A4lpmedel%20i%20skolan.pdf


Nya beslutade ViS-dokument

Händelseanalys i samverkan vid suicid hos barn under 18 år

Socialstyrelsens och Skolverkets Vägledning för elevhälsan beskriver händelseanalyser som ett 
verktyg som kan användas för att öka den generella kunskapen om ungas självmord och 
identifiera förbättringsområden i verksamheten.

Syftet med rutinen är att:

• Säkerställa att händelseanalyser genomförs vid suicid hos barn upp till 18 år.

• Stärka samverkan mellan Region Uppsala och länets kommuner kring arbetet med 
händelseanalys vid suicid hos barn. För att på så sätt upptäcka eventuella brister och 
förbättra processer i samverkan mellan huvudmännen så att risker kan förebyggas och 
negativa händelser kan förhindras.
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https://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-30169&docId=DocPlusSTYR-30169&filename=H%C3%A4ndelseanalys%20i%20samverkan%20vid%20suicid%20hos%20barn%20under%2018%20%C3%A5r.pdf


ViS-dokument som snart går upp för 
beslut

Samverkan vid NPF problematik

Dokumentets syfte är att barn med neuropsykiatrisk problematik får tidiga insatser, adekvat 
stöd, vid behov utredning, vård och behandling på rätt nivå. Syftet är även att tydliggöra 
ansvarsfördelning, kommunikation och samverkan mellan verksamheter, gällande barn med 
neuropsykiatrisk problematik.

Talängslan

Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra ansvarsfördelning, kommunikation och samverkan 
mellan verksamheter gällande barn med talängslan och selektiv mutism för att säkerställa en 
sammanhållen kedja av insatser.
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Fort. 
ViS-dokument som snart går upp för beslut

Samverkan vid behov av intyg och underlag vid ansökan om aktivitetsersättning

Årligen är det cirka 50 elever som lämnar länets gymnasiesärskolor. Utöver det tillkommer 
elever från andra gymnasieskolor som har behov av en kontakt med vården för utfärdande av 
läkarintyg gällande aktivitetsersättning. 

Aktivitetsersättning är en ersättning som kan fås om en person är mellan 19 och 29 år och har 

en sjukdom eller en funktionsnedsättning som gör att den inte kan arbeta under minst ett år. 

Dessa personer behöver en läkarkontakt för bedömning och eventuellt ytterligare utredning vid 

utfärdande av intyg gällande aktivitetsersättning. 
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Enkäter



Enkäter 2023
Utbildningsförvaltningens enkät: fritidshem, åk 5 och 8

Liv och hälsa ung: åk 7 och 9

Skolinspektionen: åk 5 och 8 (tidigare åk 9)

• Majoriteten av fristående huvudmän i Uppsala (inte JENSEN)
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Tidplan kommunens enkät
Enkät ut måndag v 3 (16 jan) 

Sista svarsdag fredag v 5 (3 feb)

Återkoppling på klassnivå

47



Enkäter från enheten för kvalitet och uppföljning
Skolform Svarande Omfattning

Förskola Vårdnadshavare 16 frågor

Förskoleklass Elever samtliga 8 frågor

Grundskola Elever samtliga 8 (9)frågor

Elever åk 5 och 8 17 frågor

Fritidshem Elever åk 2 och 3 16 frågor

Grundsärskola Elever samtliga 7 frågor

Resursenheter Elever samtliga
(Vårdnadshavare)

7 frågor
10 frågor (ett frisvar)

Gymnasieskola Elever samtliga 8 frågor

Elever åk 2 20 frågor

Gymnasiesärskola Elever samtliga 7 frågor
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Kartläggningar



Återkoppling av kartläggningsmaterial
Del av systematiskt kvalitetsarbete

Övergångar

Möjlighet att vidga återkoppling?

Insamling av resultat även från fristående skolor?
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Utvärdering
Vårens stormöten
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Glöm inte att hålla er 
uppdaterade på 
Utförare skola (uppsala.se)

https://utforareskola.uppsala.se/



